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Festiwal Ducha Gór 2017

„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:

28.06.2017-31.08.2017 (całe wakacje) – Ba-
daj i odkrywaj, czyli zwiedzanie Centrum 
Informacyjnego KPN – Karpacz

01.07.2017-31.08.2017 (całe wakacje) – Do-
tknąć – Posłuchać Historii – Kowary

01.07.2017-31.08.2017 (całe wakacje) – Ta-
jemnice lasu – Kowary

01.07.2017 (sobota) – Spacer szlakiem Księż-
nej Feodory von Reuss i kowarskich sa-
natoriów – Kowary

01.07.2017 (sobota) – Wędrówka z przewod-
nikiem po Ogrodzie Japońskim ulubiony-
mi ścieżkami Ducha Gór – Przesieka

03.07.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

07.07.2017 (piątek) – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

08.07.2017 (sobota) – Spacer Małego Zielarza 
– Karpacz

08.07.2017 (sobota) – Wędrówka Szlakiem 
Kowarskich Tradycji Górniczych – Kowary

10.07.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklarka 
Poręba

14.07.2017 (piątek) – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

15.07.2017 (sobota) – Spacer po Kowarskiej 
Starówce – Kowary

17.07.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

21.07.2017 (piątek) – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

21.07.2017 (piątek) – Wędrówka z przewodni-
kiem po Ogrodzie Japońskim ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór – Przesieka

22.07.2017 (sobota) – Wędrówka szlakiem 
XX-wiecznej kowarskiej kolei żelaznej – 
Kowary

24.07.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

28.07.2017 (piątek) – Rodzinne wędrówki 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

29.07.2017 (sobota) – Spacer – tajemnice Fa-
bryki Maszyn „KOWARY”– Kowary

31.07.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

04.08.2017 (piątek) – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

05.08.2017 (sobota) – Wędrówka szlakiem 
Elizy Radziwiłłówny oraz Hrabiny i Hra-
biego von Reden – Kowary

07.08.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

11.08.2017 (piątek) – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

11.08.2017 (piątek) – Wędrówka z przewodni-
kiem po Ogrodzie Japońskim ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór – Przesieka

12.08.2017 (sobota) – Wędrówka szlakiem ko-
warskiego „DREPTACZA” – Kowary

14.08.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

18.08.2017 (piątek) – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

19.08.2017 (sobota) – Spacer szlakiem kowar-
skiej przyrody – Kowary

21.08.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

25.08.2017 (piątek) – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

26.08.2017 (sobota) – Spacer szlakiem kowar-
skiego przemysłu lekkiego – Kowary

26.08.2017 (sobota) – Budniki – Spotkanie  
z Wołogórem i osadnikami – Budniki

28.08.2017 (poniedziałek) – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

31.08.2017 (piątek) – Wędrówka z przewodni-
kiem po Ogrodzie Japońskim ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór – Przesieka

16.09.2017 (sobota) – Wycieczki po Magicz-
nym Szlaku Ducha Gór – Szklarska Po-
ręba



Wydarzenia plenerowe z Duchem Gór:
18.06.2017 (niedziela) – Jany – Noc Świętojań-

ska – Karpacz
24.06.2017 (sobota) – Święto Gminy Janowi-

ce Wielkie – „Janowianki” – Janowice 
Wielkie

08.07.2017 (sobota) – PARKowanie pod Lipą – 
Karpacz

13-15.07.2017 (czwartek-sobota) – ArtSkwer 
– Letni Festiwal Sztuki– Szklarska Po-
ręba

15.07.2017 (sobota) – PARKowanie pod Lipą – 
Karpacz

17-19.07.2017 (poniedziałek-środa) – ArtS-
kwer – Letni Festiwal Sztuki – Szklarska 
Poręba

22.07.2017 (sobota) – PARKowanie pod Lipą 
– Karpacz

29.07.2017 (sobota) – PARKowanie pod Lipą 
– Karpacz

10-12.08.2017 (czwartek-sobota) – ArtSkwer 
– Letni Festiwal Sztuki – Szklarska Po-
ręba

17-19.08.2017 (czwartek-sobota) – ArtSkwer 
– Letni Festiwal Sztuki – Szklarska Po-
ręba

Koncerty u Ducha Gór:
14-15.07.2017 (piątek-sobota) – Festiwal „Gi-

tarą i … – borowickie spotkania z po-
ezją śpiewaną” – Borowice

28-29.07.2017/piątek-sobota/ – VII Wędrow-
ny Przegląd Piosenki „Polana” – Jano-
wice Wielkie

Aktywnie z Duchem Gór:
07.07.2017 (piątek) – Zlot Rowerów Niezwy-

kłych – Szklarska Poręba

WARSZTATY z Duchem Gór:
08.07.2017 (sobota) – Odkrywanie tajników 

szkła – Kowary
10.07.2017 (poniedziałek) – Warsztaty dla 

dzieci i dorosłych w ulubionym Ogro-
dzie Ducha Gór – Przesieka

15.07.2017 (sobota) – Liściaki – Kowary

31.07.2017 (poniedziałek) – Warsztaty dla 
dzieci i dorosłych w ulubionym Ogro-
dzie Ducha Gór – Przesieka

25.08.2017 (piątek) – Warsztaty dla dzieci  
i dorosłych w ulubionym Ogrodzie Du-
cha Gór – Przesieka

Jarmark Produktów Lokalnych  
– Skarby Ducha Gór:

13.08.2017 (niedziela) – Karkonoski Jarmark Lokalny Skarby Ducha Gór – Karpacz

15.08.2017 (wtorek) – Wjazd Kolarski i Bieg 
Górski „Kowary-Okraj” o puchar Ducha 
Gór – Kowary



godz. 9.00-16.00 (z wyjątkiem poniedziałków i wtorków)
Centrum Informacyjne KPN mieści się w jednym z niewielu za-
chowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architek-
turze, można tu w ciekawy sposób poznawać geologiczny i geo-
morfologiczny aspekt Karkonoszy przy pomocy specjalnej mapy, 
trójwymiarowego modelu terenu, kolekcji minerałów oraz dzię-
ki wielkoformatowym panoramom odbyć wirtualną wycieczką  
w najpiękniejsze miejsca i nabrać ochoty na ich obejrzenie w rze-
czywistości. Jest także okazja, by zapoznać się z historią karkono-
skich laborantów odwiedzając Domek Laboranta oraz z ponad 100 
gatunkami roślin leczniczych w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkono-
skich. Wielką frajdę zarówno młodszym, jak i starszym sprawi ob-
serwacja karkonoskiego „mikroświata”, czyli oglądanie ziół, mine-
rałów i owadów w powiększeniu. Oferta jest bezpłatna.
Organizator: 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

Badaj i odkrywaj, czyli 
zwiedzanie Centrum 
Informacyjnego KPN  

godz. 15.00-20.00 
Wydarzenie nawiązuje i po trosze miesza tradycje słowiań-
skich obchodów Nocy Kupały oraz chrześcijańskich obcho-
dów Wigilii św. Jana. Całość utrzymana w klimacie tajemni-
czości i magii. Nie zabraknie wicia wianków, snucia legend  
i poszukiwania kwiatu paproci. W programie m.in. występ ze-
społu Złota Aura oraz zabawy i konkursy z nagrodami. 
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453

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

Karpacz, park przy ul. Nadrzecznej

Jany 
– Noc Świętojańska 

18.06.2017

godz. 12.00-1.30
Janowianki to cykliczna impreza gminna, odbywająca się  
w okolicy dnia św. Jana, której głównym celem jest integra-
cja społeczności lokalnej gminy oraz propagowani aktywne-
go trybu spędzana wolnego czasu. Co roku organizatorzy za-
pewniają przybyłym różnego typu atrakcje, zarówno płatne, 
jak i bezpłatne, np.: turnieje sportowe, występy artystyczne, 
konkursy z nagrodami, stoiska gastronomiczne, a wieczorem 
zabawę taneczną. 
Wszystkie atrakcje poza cateringiem są bezpłatne.

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

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

Janowice Wielkie, Park „Zielona Dolina” 

Święto Gminy 
Janowice Wielkie – 
„Janowianki” 

24.06.2017

28.06-31.08.2017 



1.07.2017 
 
Spacer szlakiem 
Księżnej Feodory von 
Reuss i kowarskich 
sanatoriów

godz. 10.00-14.00
Kowary położone są pomiędzy Karkonoszami i Rudawami 
Janowickimi. Posiadają wiele zabytków i niezwykle boga-
tą historię. Trasa spaceru pozwoli zapoznać się z historią 
sanatoriów w Kowarach, ze średniowiecznym systemem 
przestrzegania i egzekucji wyroków sądowych, z dziejami 
późnorenesansowego pałacu „Nowy Dwór” oraz jego wła-
ścicielami. Uczestnicy odwiedzą również grobowce rodziny 
von Reuss.
Mogą obowiązywać drobne opłaty wstępu w „Domu Kata”.

Organizator: Gmina Miejska Kowary, tel. 75 718 24 89

www.kowary.pl

Zbiórka: Kowary, skwerek przy Restauracji „Jędrek”,  
ul. Dworcowa 9

godz. 11.00-15.00 
Tylko u nas w Domu Tradycji można dotknąć historii – zo-
baczyć można żelazko z duszą, gwoździe 100-letnie ręcz-
nie kute, porcelanowe bezpieczniki, pralkę z wyżymaczką, 
wzory drukarskie z „Bielnika”, górnicze lampy, mundury… 
Posłuchać historii. Dodatkowo zwiedzanie z przewodnikiem 
całego obiektu.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Kowar, 
tel. 695 180 910

www.smk-kowary.pl

Stowarzyszenie Miłośników Kowar, Kowary ul. Górnicza 1

Dotknąć  
– Posłuchać Historii

godz. 11.00-15.00 
Wystaw fotograficzna organizowana przez Stowarzyszenie 
Miłośników Kowar prezentująca prace pana Jana Nowaka, 
na których można zobaczyć leśne oczy, głowę węża, miło-
sne uściski, narośle, fantazyjnie splecione korzenie, napisy 
i inne niesamowite cuda natury.  Dodatkowo zwiedzanie 
całego obiektu z przewodnikiem.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Kowar,  
tel. 695 180 910

www.smk-kowary.pl

Stowarzyszenie Miłośników Kowar, Kowary ul. Górnicza 1

Tajemnice lasu

01.07-31.08.2017 

01.07-31.08.2017 



godz. 9.00-17.00 
Historia powstawania Ogrodu, najciekawsze miejsca, aneg-
doty związanez ogrodem. W tym dniu o każdej pełnej godzi-
nie od 9:00 do 17:00 wyprawa z przewodnikiem ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór.
Oferta odpłatna. Cena 20 zł / 18 zł / 13 zł

Organizator: Ogród Japoński Siruwia

www.siruwia.pl

Ogród Japoński Siruwia, Przesieka

Wędrówka z przewod-
nikiem po Ogrodzie 
Japońskim ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór

Zlot Rowerów Niezwykłych

godz. 17.00 
Zapraszamy na początku lipca do Szklarskiej Poręby! Tu 
pasjonaci dwóch kółek niezależnie od wieku czy stopnia za-
awansowania znajdą coś dla siebie. 
Zlot Rowerów Niezwykłych to nie lada gratka dla posiadaczy 
rowerów starych, niespotykanych i dziwnych. Można będzie 
zobaczyć najprzeróżniejsze pojazdy, których na co dzień nie 
mamy okazji oglądać. Dla właścicieli najciekawszych rowe-
rów atrakcyjne nagrody.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej, tel. 75 717 36 14
www.szklarskaporeba.pl
www.moksial.pl
Szklarska Poręba, Skwer Radiowej Trójki

godz. 9.45-14.00/16.00 
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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

03.07.2017

07.07.2017

01.07.2017



godz. 11.-15.00 
O szkle w Krainie Ducha Gór w pigułce w różnych okresach 
opowie artystka Beata Grzesiak i pod jej bacznym okiem 
zaprojektujemy małą formę artystyczną techniką mozaiko-
wą. Tylko w tym dniu w gościnnych pokojach Domu Tradycji  
królować będzie  szkło i dużo, dużo niespodzianek.
Oferta płatna (liczba miejsc ograniczona, kontakt telefo-
niczny 504 446 943)

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Kowar, 
tel. 695 180 910

www.smk-kowary.pl • www.kowary.pl
www.mok.kowary.pl
www.facebook.com/pracownia.beata.grzesiak/

Kowary, Dom Tradycji, ul. Górnicza 1

Odkrywanie tajników 
szkła

08.07.2017

Rodzinna wędrówka  
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów Karkonoskich”

07.07.2017 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 poznawać 
zioła, z których tworzono niegdyś tajemniczy eliksir. Nie za-
braknie także rodzinnych pikników. Udział w wycieczkach 
jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla turystów indywidual-
nych.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453

www.karpacz.pl • www.facebook.com/UMKarpacz
www.instagram.com/miastokarpacz

Karpacz

godz. 15.00-19.00 
„PARK nauki”. Ciekawą propozycją na lipcowe soboty jest 
cykl wydarzeń o charakterze twórczo-piknikowym prowa-
dzonych w parku przy Lipie Sądowej w Karpaczu. Ich adre-
satem są głównie rodziny z dziećmi. W ciągu dnia odbywają 
się tu różnorodne warsztaty i animacje, a finał stanowi za-
wsze koncert muzyczny.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Karpacz, tel.75 76 19 453 

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

Karpacz, Park przy Lipie Sądowej

PARKowanie pod Lipą
08.07.2017 



godz. 10.00-14.30 
Trasa wędrówki obejmuje m.in.: przejście ścieżką dydak-
tyczną „Skansen Górnictwa Kowarskiego”, obejrzenie mo-
numentalnego Domu Kultury, omówienie jego historii, 
podziwianie dzieł rzeźbiarskich prof. Antoniego Mehla o te-
matyce górniczej. Uczestnicy będą także wędrować szlakiem 
„Kowarskich Tradycji Górniczych” przez Uroczysko w pobliże 
dawnej Kopalni Magnetytu i Uranu „Wolność”, odnajdą rów-
nież wlot sztolni „Marta” przy ul. Podgórze. Chętni zwiedzą 
podziemną trasę turystyczną Sztolnie Kowary w Kopalni  
„Liczyrzepa”. Oferta (z wyjątkiem wstępu do Sztolni Kowa-
ry w Kopalni „Liczyrzepa”) jest bezpłatna.
Organizator: Gmina miejska Kowary, tel. 75 718 24 89
www.kowary.pl
START: Kowary, Skansen Górnictwa Kowarskiego, ul. Jagiel-
lończyków, w pobliżu marketu Biedronka

Wędrówki Szlakiem 
Kowarskich Tradycji 
Górniczych

08.07.2017

godz. 9.45-14/16.00 
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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 75 477 40

www.szklarskaporeba.pl 

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

10.07.2017

godz. 10.00-13.00
Spacer, który łączy przyjemne z pożytecznym ma za zadanie 
wprowadzić w stan relaksu i spokoju, a przy tym odkryć rąbek 
tajemnicy o karkonoskich laborantach i bogatej roślinności, przy-
bliżyć niektóre procesy zachodzące w górskiej przyrodzie. Wędru-
jąc ścieżką poznamy specyfikę karkonoskich łąk, rolę martwego 
drewna w przyrodzie, dowiemy się po co klonuje się jodłę w Kar-
konoskim Parku Narodowym i jak dbamy o dzikie zwierzęta. Ma-
łym zielarzom proponujemy również ciekawe zabawy ruchowe  
i umysłowe w trakcie spaceru. Ścieżka stanowi pętlę prowadzącą 
szlakami turystycznymi KPN od budynku Centrum Informacyjne-
go KPN w Karpaczu zielonym szlakiem do Drogi Urszuli, następnie 
Drogą Urszuli do szlaku żółtego nad potokiem Łomniczka i żółtym 
szlakiem z powrotem do budynku CI KPN. Oferta jest bezpłatna. 
Organizator: Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 755 33 48
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy
Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego,  
Karpacz, ul. Leśna 9 – przejście ścieżka „Dolina Wilczego Potoku”

Spacer Małego 
Zielarza

08.07.2017

Wycieczki po 
Magicznym Szlaku 
Ducha Gór



godz. 14.00-18.00, 16.00-20.00 
„NiezaSZKŁOdzi”. ArtSkwer – Letni Festiwal Sztuki, to plene-
rowe warsztaty artystyczne. To miejsce spotkań, gdzie moż-
na zapoznać się z różnymi technikami twórczymi: projekto-
wanie biżuterii, tworzenie przedmiotów z recyklingu, nauka 
gry na bębnach, warsztaty teatralne, taneczne, rękodzielni-
cze. Każdy efekt pracy na warsztatach staje się  unikatową 
pamiątką z wakacji. Dodatkową atrakcją jest górska plaża  
w środku miasta – strefa inspiracji i odpoczynku.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 36 14

www.moksial.pl • www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

ArtSkwer 
– Letni Festiwal Sztuki

godz. 19.00/18.30 
Festiwal jest prawdziwą ucztą dla ucha i ducha wszystkich 
przybyłych na niego osób. To właśnie na polanie w Boro-
wicach znakomici Wykonawcy przenoszą słowem i melodią 
każdego do krain łagodności. Niezwykłą atmosferę tego 
wydarzenia tworzą zarówno ludzie, jak i natura. 14.07.2017 
wystąpią: Bądź Ciszą, Robert Kasprzycki, Kortez. 15.07.2017 
wystąpią: Anna i Marcin Sweklej, Kapela Hanki Wójciak, Wi-
tek Muzyk Ulicy, Renata Przemyk. Na miejscu udostępnione 
jest pole namiotowe.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Podgórzyn, tel. 75 76 21 093

www.gitaraipiorem.pl

Borowice

Festiwal „Gitarą i … – 
borowickie spotkania 
z poezją śpiewaną”

Warsztaty dla dzieci  
i dorosłych 
w ulubionym 
Ogrodzie Ducha Gór

10.07.2017 godz. 11.00, 12.30, 13.30, 14.30 
Tradycyjne japońskie laleczki Kokeshi wywodzą się z regionu 
Tohoku w północnej części Japonii. Ręcznie tworzone drew-
niane Kokeshi symbolizują młodość i dziewczęce piękno. 
Zwyczajowo są przekazywane w prezencie jako amulety mi-
łości i przyjaźni, również z okazji narodzin. Według wierzeń 
zapewniają przychylność bogów.
Oferta odpłatna, Cena warsztatów: 20 zł
Bilet wstępu do Ogrodu: 20 zł / 18 zł / 13 zł

Organizator: Ogród Japoński Siruwia

www.siruwia.pl

Ogród Japoński Siruwia, Przesieka

13-15.07.2017 

14-15.07.2017 



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 pozna-
wać zioła, z których tworzono niegdyś tajemniczy eliksir. Nie 
zabraknie także rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl • www.facebook.com/UMKarpacz
www.instagram.com/miastokarpacz
Karpacz

Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów Karkonoskich” 

godz. 10.00-14.00 
Trasa spaceru obejmuje m.in.: zwiedzanie wnętrza kowar-
skiego klasycystycznego ratusza, podziwianie wystaw znaj-
dujących się w miejskich Salach Tradycji w Centrum Inte-
gracji oraz  wystaw w Domu Tradycji Miasta prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Miłośników Kowar. Pokazane zostanie 
także wnętrze i zakamarki Kościoła Parafialnego pw. Imienia 
Najświętszej Maryi Panny. 
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Miejska Kowary, tel. 75 718 24 89
 
www.kowary.pl

Kowary, START: Informacja Turystyczna w Ratuszu przy ul. 
1 Maja 1a

Spacer po Kowarskiej 
Starówce

godz. 11.00-15.00
Zapraszamy latem do małego domku w centrum Kowar 
gdzie wśród kolorowych liści, traw i kwiatów tworzyć bę-
dziemy liściakowe obrazy. Na starym kuchennym piecu Duch 
Gór postawi domowe przetwory, ciasta, ciasteczka,  lokalne 
miody i wyroby rzemiosł. 
Oferta odpłatna. 
Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 695 180 910

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Kowar, 
tel. 695 180 910

www.smk-kowary.pl

Kowary, Stowarzyszenie Miłośników Kowar, ul. Górnicza 1

Liściaki

14.07.2017

15.07.2017

15.07.2017



godz. 14.00-18.00, 16.00-20.00
„Wytwórnia Produktów Kulturalnych”. ArtSkwer – Letni fe-
stiwal Sztuki, to plenerowe warsztaty artystyczne. To miej-
sce 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 odpo-
czynku.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 36 14

www.szklarskaporeba.pl • www.moksial.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej Trójki

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku  
Ducha Gór

17.07.2017 godz. 9.45-14.00/16.00
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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

godz. 15.00-19.00 
„PARK rozgrywek”. Ciekawą propozycją na lipcowe sobo-
ty jest cykl wydarzeń o charakterze twórczo-piknikowym 
prowadzonych w parku przy Lipie Sądowej w Karpaczu. Ich 
adresatem są głównie rodziny z dziećmi. W ciągu dnia odby-
wają się tu różnorodne warsztaty i animacje, a finał stanowi 
zawsze koncert muzyczny.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453

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

Karpacz, Park pod Lipa Sądową

15.07.2017
PARKowanie pod Lipą

ArtSkwer 
– Letni Festiwal Sztuki

17-19.07.2017 



godz. 9.00-18.00
Historia powstawania Ogrodu, najciekawsze miejsca, aneg-
doty związane z ogrodem. W tym dniu o każdej pełnej godzi-
nie od 9:00 do 17:00 wyprawa z przewodnikiem ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór.
Oferta odpłatna. Cena 20 zł / 18 zł / 13 zł

Organizator: Ogród Japoński Siruwia

www.siruwia.pl

Ogród Japoński Siruwia, Przesieka

Wędrówka z przewod-
nikiem po Ogrodzie 
Japońskim ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór

godz. 15.00-19.00 
„PARK kreatywności”. Ciekawą propozycją na lipcowe so-
boty jest cykl wydarzeń o charakterze twórczo-piknikowym 
prowadzonych w parku przy Lipie Sądowej w Karpaczu. Ich 
adresatem są głównie rodziny z dziećmi. W ciągu dnia odby-
wają się tu różnorodne warsztaty i animacje, a finał stanowi 
zawsze koncert muzyczny.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453

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

Karpacz, Park przy Lipie Sądowej

PARKowanie pod Lipą
22.07.2017

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 pozna-
wać zioła, z których tworzono niegdyś tajemniczy eliksir. Nie 
zabraknie także rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl • www.facebook.com/UMKarpacz
www.instagram.com/miastokarpacz

Karpacz

Rodzinne wędrówki  
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów Karkonoskich”

21.07.2017

21.07.2017



godz. 10.00-14.30 
Trasa spaceru obejmuje m.in.: wysłuchanie krótkiej historii 
Kowarskiej Kolei Żelaznej. Podziwianie dawnej kolejowej 
Wieży Ciśnień. Obejrzenie peronu po dawnym przystanku 
„Kowary Zdrój” oraz budynku dawnego Domu Wypoczyn-
kowego dla Kolejarzy (obecnie CUMiPZ „Przedwiośnie”). 
Uczestnicy będą wędrować nieczynną linią kolejową do 
nieistniejącej już Stacji „Kowary Średnie”, a następnie do 
tunelu pod Przełęczą Kowarską. 
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Miejska Kowary, tel. 75 718 24 89

www.kowary.pl

Kowary, START: plac przy dawnym dworcu kolejowym głów-
nym „KOWARY”, ul. Dworcowa

Wędrówka szlakiem 
XX-wiecznej kowarskiej 
kolei żelaznej 

22.07.2017

godz. 10.00-16.00 
„W skrzacikowym ogródku i na górskiej łące, czyli tajemnice 
Laborantów”. Rodzinne wędrówki z przewodnikiem. Decy-
dując się na wycieczkę razem z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne Karpacza i odkryjecie miejsca niezna-
ne, do których nie prowadzą drukowane przewodniki. Trasy 
przygotowane są specjalnie dla młodych wędrowców, a po 
drodze czeka wiele atrakcji. Będziemy szukać cennych mi-
nerałów i poznawać zioła, z których tworzono niegdyś ta-
jemniczy eliksir. Nie zabraknie także rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453

www.karpacz.pl • www.facebook.com/UMKarpacz
www.instagram.com/miastokarpacz

Karpacz

Rodzinne wędrówki  
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów Karkonoskich”

28.07.2017

godz. 9.45-14.00/16.00
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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

24.07.2017
Wycieczki  
po Magicznym Szlaku  
Ducha Gór



godz. 10.00-14.00 
Trasa spaceru obejmuje m.in.: obejrzenie żurawia kolejo-
wego z 1905 roku, wejście na dawną promenadę miejską 
położoną między nieczynną linią kolejową, a dawnym Sana-
torium „Kowary”. Uczestnicy przespacerują się do Krzaczyny 
do dawnej fabryki zbrojeniowej Wilhelm Schmiding A. G.  
i wysłuchają krótkiej historii badań nad napędami rakieto-
wymi i odrzutowymi III Rzeszy.  Chętni wejdą także na teren 
kompleksu fabrycznego i obejrzą stanowiska testowe „P” 
(prochowe) silników odrzutowych na paliwo stałe. 
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina miejska Kowary, tel. 75 718 24 89

www.kowary.pl

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

Spacer – tajemnice 
Fabryki Maszyn  
„KOWARy”

29.07.2017

godz. 15.00-19.00 
„PARK sztuki”. Ciekawą propozycją na lipcowe soboty jest 
cykl wydarzeń o charakterze twórczo-piknikowym prowa-
dzonych w parku przy Lipie Sądowej w Karpaczu. Ich adresa-
tem są głównie rodziny z dziećmi. W ciągu dnia odbywają się 
tu różnorodne warsztaty i animacje, a finał stanowi zawsze 
koncert muzyczny.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453

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

Karpacz, Park przy Lipie Sądowej

PARKowanie pod Lipą

28.07.2017 od godz. 17.30
29.07.2017 od godz. 17.00
VII Wędrowny Przegląd Piosenki „Polana” to muzyczna impreza 
plenerowa odbywająca się w turystycznych warunkach. Propo-
nujemy widzom dwa dni koncertów wykonawców z tzw. „Krainy 
Łagodności”. Wystąpią: Tomek Olesiński, Robert Mazurkiewicz, 
Małgorzata Lipińska, Jacek Stęszewski oraz zespoły: Bez Jacka, 
Ex Na Bani, Słodki Całus Od Buby, Formacja, GastaMire, Póki 
Co, Nieznośna Lekkość Bytu. Po koncertach całonocne ogniska  
i wspólne muzykowanie. 
Wstęp wolny, pole namiotowe bezpłatne, na miejscu bufet  
w schronisku „Szwajcarka”. Płatny parking na Przełęczy Karpnic-
kiej. Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, 
tel. 661 172 475
www.polana.art.pl • www.facebook.com/przegladpolana/
Przy schronisku „Szwajcarka” u podnóża Sokolików w Ruda-
wach Janowickich

VII Wędrowny 
Przegląd Piosenki 
„Polana”

29.07.2017

28-29.07.2017



godz. 9.45-14.00/16.00
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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

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 poznawać 
zioła, z których tworzono niegdyś tajemniczy eliksir. Nie za-
braknie także rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453

www.karpacz.pl • www.facebook.com/UMKarpacz
www.instagram.com/miastokarpacz

Karpacz

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

31.07.2017

godz. 11, 12.30, 13.30, 14.30 
Tradycyjne japońskie laleczki Kokeshi wywodzą się z regionu 
Tohoku w północnej części Japonii. Ręcznie tworzone drew-
niane Kokeshi symbolizują młodość i dziewczęce piękno. 
Zwyczajowo są przekazywane w prezencie jako amulety mi-
łości i przyjaźni, również z okazji narodzin. Według wierzeń 
zapewniają przychylność bogów. 
Oferta odpłatna, Cena warsztatów: 20 zł 
Bilet wstępu do Ogrodu: 20 zł / 18 zł / 13 zł

Organizator: Ogród Japoński Siruwia

www.siruwia.pl

Ogród Japoński Siruwia, Przesieka

Warsztaty dla dzieci  
i dorosłych w ulubionym 
Ogrodzie Ducha Gór

31.07.2017

Rodzinne wędrówki  
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów Karkonoskich”

04.08.2017



godz. 14.00-18.00, 16.00-20.00 
„SpokoEko”. ArtSkwer – Letni festiwal Sztuki, to plenerowe 
warsztaty artystyczne. To miejsce spotkań, gdzie można za-
poznać 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 wa-
kacji. Dodatkową atrakcją jest górska plaża w środku miasta – 
strefa inspiracji i odpoczynku.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 36 14

www.szklarskaporeba.pl
www.moksial.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej Trójki

ArtSkwer 
– Letni Festiwal Sztuki

10-12.08.2017 

godz. 9.45-14.00/16.00
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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

07.08.2017

godz. 10.00-15.00 
Trasa spaceru obejmuje m.in.: wędrówkę z Kowar do wsi Buko-
wiec 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  Redenówi i Rotenhahnów, 
„Ponurą Kapliczkę”, grotę przy martwym korycie „Jedlicy”. Na-
stępnie 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 jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Miejska Kowary, tel. 75 718 24 89
www.kowary.pl
Kowary, START: skwerek na przeciwko kowarskiej oczyszczal-
ni ścieków przy ul. Jeleniogórskiej 39

Wędrówka szlakiem 
Elizy Radziwiłłówny 
oraz hrabiny i hrabiego 
von Reden

05.08.2017

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór



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 pozna-
wać zioła, z których tworzono niegdyś tajemniczy eliksir. Nie 
zabraknie także rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl • www.facebook.com/UMKarpacz
www.instagram.com/miastokarpacz

Karpacz

11.08.2017

godz. 10.00-16.00 
Trasa spaceru obejmuje m.in.: spacer szutrową drogą  
z centrum Kowar na Wojków i wysłuchanie opowieści  
o tzw. „Osiedlu Radzieckim”. Następnie uczestnicy podzi-
wiać będą pomnik przyrody – 230-letni świerk „Maciek”  
i wędrować będą czerwonym szlakiem pieszym do „Ka-
miennej Ławki księcia Henryka XXX von Reuss”. Wejdą 
również na punkt widokowy „Ostra Mała” (935 m. n. p. m.) 
na szczycie Skalnika i oglądać będą wspaniałą panoramę 
Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy. Ze Skalnika nastąpi zej-
ście do grupy skalnej „Konie Apokalipsy”, a stamtąd Starym 
Traktem Kamiennogórskim, przez ul. Bukową, Kasztanową  
i Aleję Wolności do centrum Kowar, przez tzw. Bukową Cha-
tę Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Gmina Miejska Kowary, tel. 75 718 24 895
www.kowary.pl
Kowary, zbiórka przy starej fontannie obok Ratusza przy  
ul. 1 Maja 1a

Wędrówka szlakiem 
kowarskiego  
„DREPTACZA”

12.08.2017

godz. 9.00-18.00 
Historia powstawania Ogrodu, najciekawsze miejsca, aneg-
doty związane z ogrodem. W tym dniu o każdej pełnej godzi-
nie od 9:00 do 17:00 wyprawa z przewodnikiem ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór.
Oferta odpłatna. Cena 20 zł / 18 zł / 13 zł

Organizator: Ogród Japoński Siruwia

www.siruwia.pl

Ogród Japoński Siruwia, Przesieka

Wędrówka z przewod-
nikiem po Ogrodzie 
Japońskim ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór

11.08.2017

Rodzinne wędrówki  
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów Karkonoskich”



godz. 9.00-16.00 
Zapraszamy latem do Kowar miłośników biegania i jazdy 
na rowerze na największe sportowe święto Kowar. Zawody 
składają się z kolarskiego wjazdu w kategorii „szosa” i „MTB” 
oraz górskiego biegu w stylu alpejskim. Uczestnicy mają do 
pokonania, na kilkunastokilometrowej trasie prowadzącej 
z centrum Kowar do malowniczej karkonoskiej przełęczy 
Okraj, prawie 600 metrową różnice wzniesień. Mimo dużej 
skali trudności ogromna większość zawodników dojeżdża  
i dobiega do mety na umiejscowionej na wysokości 1046 
m n.p.m. Przełęczy Okraj. Na kowarskie zawody zapisać się 
można poprzez stronę www.kowary.pl
Organizator: Gmina Miejska Kowary, tel. 75 71 824 89

www.kowary.pl
Kowary, START: ul. Jagiellończyka w pobliżu marketu Bie-
dronka

Wjazd kolarski 
i bieg górski 
„Kowary – Okraj” 
o Puchar Ducha Gór

15.08.2017

godz. 9.45-14.00/16.00
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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

14.08.2017

godz. 12.00-18.00 
Zapraszamy na spotkanie z lokalnymi kulinariami i rękodzie-
łem w Karpaczu, jest to okazja, aby poznać  bogactwo pro-
duktów lokalnych pochodzących z Karkonoszy i okolic. Na 
miejscu odbywają się WARSZTATY dla dzieci i artystyczne: 
florotypii, malowania Drewnianych Serc, mozaiki szklanej, 
zdobienia, pierników, zachełmiańskiego haftu krzyżyko-
wego, filcowania wełny z owcy wrzosówki, kamieniarskie, 
tworzenia biżuterii. STOISKA z lokalnymi produktami: trady-
cyjna, niskoprzetworzona żywność, zdrowe przekąski bez-
glutenowe, domowe przetwory, domowe ciasta i ciastecz-
ka, tradycyjne pierniki, domowa kuchnia, miody i produkty 
pszczele, lokalne piwo, lokalne rzemiosło i rękodzieło.
Organizator: LGD Partnerstwo Ducha Gór i Karkonoska Mar-
ka Lokalna, sekretariat@duchgor.orgm tel. 75 644 21 65
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW • www.duchgor.org
Karpacz, Park obok Lipy Sądowej

Karkonoski Jarmark 
Lokalny Skarby Ducha 
Gór

13.08.2017



godz. 14.00-18.00, 16.00-20.00 
„Z Ziemi Czerpane”. ArtSkwer – Letni festiwal Sztuki, to ple-
nerowe warsztaty artystyczne. To miejsce spotkań, gdzie 
można zapoznać się z różnymi technikami twórczymi: pro-
jektowanie biżuterii, tworzenie przedmiotów z recyklingu, 
nauka gry na bębnach, warsztaty teatralne, taneczne, ręko-
dzielnicze. Każdy efekt pracy na warsztatach staje się  uni-
katową pamiątką z wakacji. Dodatkową atrakcją jest górska 
plaża w środku miasta – strefa inspiracji i odpoczynku.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 36 14

www.szklarskaporeba.pl • www.moksial.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej „Trójki”

Art Skwer 
– Letni Festiwal Sztuki 

17-19.08.2017

godz. 10.00-15.00
Trasa spaceru obejmuje m.in.:  wspólne rozpoznawanie 
gatunków drzew, podziwianie dawnej hali sportowej i wy-
słuchanie opowieści o kowarskim „Towarzystwie Gimna-
stycznym 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 
wysłuchają prelekcji nt. „Fauny Sudeckiej” i zwiedzą tam-
tejszy park. 
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Miejska Kowary, tel. 75 71 824 89

www.kowary.pl

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

Spacer szlakiem  
kowarskiej przyrody

19.08.2017

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 poznawać zio-
ła, z których tworzono niegdyś tajemniczy eliksir. Nie zabraknie 
także rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl • www.facebook.com/UMKarpacz
www.instagram.com/miastokarpacz
Karpacz

Rodzinne wędrówki  
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów Karkonoskich”

18.08.2017



godz. 10.00-16.00 
„W skrzacikowym ogródku i na górskiej łące, czyli tajemnice 
Laborantów”. Rodzinne wędrówki z przewodnikiem. Decy-
dując się na wycieczkę razem z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne Karpacza i odkryjecie miejsca niezna-
ne, do których nie prowadzą drukowane przewodniki. Trasy 
przygotowane są specjalnie dla młodych wędrowców, a po 
drodze czeka wiele atrakcji. Będziemy szukać cennych mine-
rałów i poznawać zioła, z których tworzono niegdyś tajemni-
czy eliksir. Nie zabraknie także rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl • www.facebook.com/UMKarpacz
www.instagram.com/miastokarpacz
Karpacz

25.08.2017

godz. 11, 12.30, 13.30, 14.30 
Tradycyjne japońskie laleczki Kokeshi wywodzą się z regionu 
Tohoku w północnej części Japonii. Ręcznie tworzone drew-
niane Kokeshi symbolizują młodość i dziewczęce piękno. 
Zwyczajowo są przekazywane w prezencie jako amulety mi-
łości i przyjaźni, również z okazji narodzin. Według wierzeń 
zapewniają przychylność bogów. 
Oferta odpłatna, Cena warsztatów: 20 zł 
Bilet wstępu do Ogrodu: 20 zł / 18 zł / 13 zł

Organizator: Ogród Japoński Siruwia

www.siruwia.pl

Ogród Japoński Siruwia, Przesieka

25.08.2017

godz. 9.45-14.00/16.00
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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

21.08.2017

Warsztaty dla dzieci  
i dorosłych w ulubionym 
Ogrodzie Ducha Gór

Rodzinne wędrówki  
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów Karkonoskich”



Budniki – Spotkanie 
z Wołogórem 
i osadnikami

godz. 9.00-14.00 
Oprowadzenie przez osadnika Budnik i opowiadanie historii 
o dawnej osadzie i jej mieszkańcach, spotkanie z legendą 
Budnik Wołogórem, pieczenie kiełbasek.
Oferta jest bezpłatny. 

Organizator: Paweł Paliga, tel. 739 230 820

www.budniki.pl

Budniki – dawna osada

26.08.2017

godz. 9.45-14.00/16.00
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. Uczestnicy we własnym zakresie muszą pokryć koszt 
ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą obję-
te rabatem dla grupy. 
Oferta jest bezpłatna.

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

www.moksial.pl • www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej „Trójki”

godz. 10.00-15.00 
Trasa spaceru obejmuje m.in.:  zwiedzenie Parku Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska, wysłuchanie krótkiej historii 
dawnej Fabryki Dywanów „Kowary”. Następnie uczestni-
cy spaceru obejrzą kowarski pałac „Smyrna” oraz zwiedzą 
wnętrze barokowej Kaplicy św. Anny. Będzie można rów-
nież posłuchać dziejów dawnej Fabryki Filców Technicznych  
C. G. Gütlera oraz  Fabryki Porcelany Technicznej Braci Pohl. 
Oferta (z wyjątkiem wstępu do Parku Miniatur) jest bez-
płatna.

Organizator: Gmina Miejska Kowary, tel. 75 71 824 89

www.kowary.pl

Kowary, START: plac przed wejściem do Parku Miniatur Za-
bytków Dolnego Śląska, ul. Zamkowa 9a

Spacer szlakiem 
kowarskiego 
przemysłu lekkiego

26.08.2017

28.08.2017
Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór



godz. 9.45-14.00/16.00
Zapraszamy na wspólne wędrówki Magicznym Szlakiem Du-
cha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia odbywają się 
bezpłatne wycieczki po królestwie Karkonoszy. Każda trasa 
prowadzi po innych atrakcjach i szlakach Szklarskiej Poręby 
i okolic. Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 7 go-
dzin. 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

16.09.2017

godz. 9.00-18.00 
Historia powstawania Ogrodu, najciekawsze miejsca, aneg-
doty związane z ogrodem. W tym dniu o każdej pełnej go-
dzinie od 9:00 do 17:00 wyprawa z przewodnikiem ulubio-
nymi ścieżkami Ducha Gór.
Oferta odpłatna. Cena 20 zł / 18 zł / 13 zł

Organizator: Ogród Japoński Siruwia

www.siruwia.pl

Ogród Japoński Siruwia, Przesieka

31.08.2017
Wędrówka z przewod-
nikiem po Ogrodzie 
Japońskim ulubionymi 
ścieżkami Ducha Gór

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

skarbiec ducha gór



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



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 rę-
kodzieło wykonane przez lokalnych wytwórców: hafty, rzeźby, szkło artystyczne i użytkowe, kom-
pozycje ze starych desek, filcowe zwierzaki, niecodzienne lalki, grafiki, malarstwo…

KaRKONOSZe SLOW to przede wszystkim oferta spędzenia czasu w Karkonoszach – wypeł-
niona 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.

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 któ-
rym żyją, którzy w doskonały sposób łączą w swojej działalności tradycję i lokalność z nowocze-
snością. 

KaRKONOSZe SLOW to produkty, usługi i miejsca certyfikowane znakiem Karkonoskiej 
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 certy-
fikowanych produktów bądź usług, znajdą Państwo w sklepie Galeria Produktu Lokalne-
go „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. 10.00-18.00.




