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Festiwal Ducha Gór 2022

„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



03.07.2022 r., 07.08.2022 r.,
04.09.2022 r.

Kowarskie Stragany – jarmark 
produktu lokalnego czesko-
polskiego pogranicza 
Miejsce: Kowarska Starówka 
Zorganizowane wędrówki  i questy z Duchem Gór

Jarmarki produktów 
lokalnych itp. 

W każdą środę lipca i sierpnia 2022

Wakacyjne wędrówki: „Szlakiem 
górnictwa i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy tajemnice 
Karkonosza”
Karpacz

Warsztaty  
z Duchem Gór

08.-22.08.2022

Lato w teatrze  
– warsztaty dla dzieci 
Ogród Ducha Gór, Szklarska Poręba

wędrówki  
z duchem gór

W każdy poniedziałek 
lipca i sierpnia 2022

Wędrówki „Magicznym  
Szlakiem Ducha Gór”
Szklarska Poręba i okolice 

14.07.2022, 28.07.2022
11.08.2022, 25.08.2022  godz. 18.30

„Cieplice sztuką i przyrodą 
malowane” – wieczorne spacery 
po Cieplicach
Jelenia Góra-Cieplice 

Oferta stała, 
bez ograniczeń czasowych 

Zagadkowa podróż w Krainę 
Ducha Gór – gry terenowe
7 miejscowości LGD „Partnerstwo Ducha Gór”



Wydarzenia plenerowe 
u Ducha Gór

2.07-3.07.2022, godz. 13.00-21.00
Kryształowy weekend
Piechowice 

14.07.2022 – 16.07.2022
godz. 15.00-19.00 
ART SKWER  
– Letni Festiwal Sztuki 
Szklarska Poręba

Każdy piątek  godz. 16.00 
po wcześniejszym uprzedzeniu

Sery Regionalne  krowie i kozie   
odwiedziny w Łomnickiej Hali Mlecznej 
          

Koncerty u Ducha Gór

15-16.07. 2022, godz. 18.00-00.00
„Gitarą i... borowickie  
spotkania z poezją śpiewaną”
polana w Borowicach

16.07. 2022, godz. 19.30
Koncert duetu Paraluzja
Miejsce Wielu Sztuk w Łomnicy

29-30.07.2022
X Wędrowny Przegląd  
Piosenki „Polana” 
łąki między Trzcińskiem a Przełęczą Karpnicką 

23.07.2022 r. 15:00-19:00
Parkowanie pod Lipą
Karpacz

29.07.2022
„Twoje, moje, nasze”  
Festyn Rodzinny Rozmaitości  
nad Bobrem
Plac zabaw w Bobrowie

20.08.2022
Pożegnanie Lata w Karpnikach 
Boisko w Karpnikach

27.08.2022
Dożynki Gminne
Park Królewski w Mysłakowicach

27.08. 2022, godz. 19.30

Koncert duetu Paraluzja
Miejsce Wielu Sztuk w Łomnicy



02.-03.07.2022  
Kryształowy weekend

Sobota 13.00-21.00: Gala OSP, przemarsz 
orkiestry OSP, projekt PRZESIEDLENI
Niedziela 14.30-19.00: koncerty zespołów muzycznych 
„Szklarki”, „Winyl Band” oraz Moises׳a Bethencourt׳a. Pokaz 
szczudlarzy, animacje, strefa zabaw  z malowaniem buziek 
i show „Błazeńskie przypadki” dla dzieci. Wycieczki wirtu-
alne 3D „Polskie zabytki” i wystawa historyczna „Z Polski 
do Polski”. Ogródek gastronomiczny, degustacja potraw re-
gionalnych, stoiska handlowe , rzemieślnicze i promocyjne 
i wiele atrakcji dla każdego

Organizator: Urząd Miasta w Piechowicach, tel. 75 75 
48 909, promocja@piechowice.pl oraz Piechowicki Ośro-
dek Kultury tel. 75 76 17 201 informacja@piechowice.pl

Miejsce: Piechowice – centrum, plac przed dworcem PKP  
i ul. Mickiewicza

03.07.2022
Kowarskie Stragany 
– jarmark produktu 
lokalnego czesko-
polskiego pogranicza 

Miasto Kowary zaprasza na cykl plenerowych imprez pn. „Ko-
warskie Stragany–  jarmark produktu lokalnego czesko-polskiego 
pogranicza”, które odbędą się na Kowarskiej Starówce. Jarmarki 
przeznaczone są dla lokalnej społeczności, wytwórców produktu 
lokalnego oraz dla instytucji i organizacji pozarządowych z po-
granicza polsko-czeskiego. Na jarmarkach oraz towarzyszących 
im warsztatach pojawią się stoiska produktów lokalnych i re-
gionalnych oraz instruktorzy, artyści i zespoły muzyczne z Polski 
i Czech. W ramach integracji dzieci i młodzieży jarmarkom będą 
towarzyszyły animacje w postaci zabaw i gier dla najmłodszych. 
Projekt pn. „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalne-
go czesko-polskiego pogranicza” otrzymał dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za po-
średnictwem Euroregionu Nysa. 

Organizator: Gmina Miejska Kowary,  tel. 75 64 39 229, 
www.kowary.pl

Miejsce: Kowarska Starówka –  Kowary,  
deptak przy ul. 1 Maja

06.07.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa  
i walońskich skarbów”  
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane –  do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny.

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 757619453,  
www.karpacz.eu,  www.facebook.com/UMKarpacz,  
www.instagram.com/miastokarpacz

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje  
na stronie www.karpacz.eu



godz. 16.00 
(po wcześniejszym uprzedzeniu*)
Odwiedziny w Łomnickiej Hali Mlecznej , gdzie przez prze-
szkloną ścianę można zobaczyć produkcję i dojrzewanie 
serów , oglądanie filmu i zdjęcia, opowiadanie o serach i ko-
zach, konkurs rysowania kóz, jak skomponować deskę se-
rów, degustacja serów i produktów regionalnych. Program 
modyfikowany w zależności od wieku uczestników. Oferta 
skierowana do wszystkich grup wiekowych
Oferta płatna  35,–  zł/os. *warsztaty odbędą się przy min. 10 chętnych

Kolejne terminy: 15 i 22.07.2022, 05 i 12 i 19 i 26.08.2022

Organizator: Łomnicka Hala Mleczna Sery Łomnickie,  
tel. 608554571; www.serylomnickie.pl

Miejsce: Łomnicka Hala Mleczna, Karkonoska 113b,  
Łomnica            

08.07.2022
Sery Regionalne  
krowie i kozie 

11.07.2022
Wycieczka 
„Magicznym Szlakiem 
Ducha Gór”

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 
godzin. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty 
ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą obję-
te rabatem grupowym.

Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Referat Promocji, Szklarska Poręba,  
www.szklarskaporeba.pl

Zapisy: Informacja Turystyczna, Szklarska Poręba,  
tel. 75 75 47 740 

13.07.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa 
i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane –  do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 757619453, 

www.karpacz.eu,  www.facebook.com/UMKarpacz,  
www.instagram.com/miastokarpacz

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje  
na stronie www.karpacz.eu



godz. 18.30
Wieczorny spacer po Cieplicach podczas którego uczestnicy 
poznają Zespół Pocysterski, Pałac Römischa, Nowy Rynek 
z Browarem, Plac Piastowski i Pałac Schaffgotschów (posta-
ramy się otworzyć wnętrze), kościół ewangelicki (wnętrza), 
Park Zdrojowy i Park Norweski z panoramą Karkonoszy.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Miasto Jelenia Góra, www.jeleniagora.pl

Miejsce zbiórki: przed Karkonoską Informacją Turystyczną, 
Jelenia Góra-Cieplice,Plac Piastowski 36 tel. 601 507 885, 
it@jeleniagora.pl

14.07.2022
„Cieplice sztuką 
i przyrodą malowane”

14.–16.07.2022 
ART SKWER  –  Letni 
Festiwal Sztuki 

godz. 15.00 –19.00 
ArtSkwer – Letni Festiwal Sztuki jest cyklicznym plenerowym 
projektem edukacyjno-kulturalnym      realizowanym podczas 
wakacji. To bezpłatne, familijne działanie cieszące się niesłab-
nącym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. 
Ideą projektu jest otwarta przestrzeń stworzona do realizacji 
działań artystycznych, różnorodnych i interdyscyplinarnych 
zadań twórczych, a także upowszechnianie nowatorskich po-
staw artystycznych i wspieranie różnych kreatywnych form 
aktywności  twórczej. Cykl  zadań obejmuje m.in. zajęcia z za-
kresu: ceramiki, ekologii, rękodzielnictwa, rzemiosła, sztuki 
cyrkowej czy tradycji szklarskich. Projektowi towarzyszą: hap-
peningi, wystawy, spektakle, kiermasze.

Organizator: Moksial Szklarska Poręba, www.moksial.pl,  
kultura@mok.szklarskaporeba.pl, tel. (75) 717 36 14 wew. 23

Miejsce: Skwer Twórców Radiowej Trójki, Szklarska Poręba

15-16.07. 2022 
„Gitarą i... borowickie 
spotkania z poezją 
śpiewaną” 

godz. 18.00-00.00
Borowickie spotkania poetyckie to jedna z najważniejszych 
imprez poetyckich w kraju. Od lat gromadzi ludzi sercem 
z nią związanych. 
Program:
piątek, start o godz. 19.00:  W tym Sęk, PLATEAU, Renata 
Przemyk z zespołem; 
sobota, start o godz. 17.30: DGZZ (Daniel Gałązka z Zespo-
łem), Limboski, Stanisława Celińska z zespołem pod kierow-
nictwem Macieja Muraszko, Ørganek

Organizator: Gmina Podgórzyn; tel. 75 75 48 131, 883 315 
939; http://gitaraipiorem.pl/, mail gitarai@podgorzyn.pl

Miejsce: polana w Borowicach



godz. 19.30 
Paraluzja to duet tworzący niekonwencjonalną muzykę. 
Otwartość stylistyczna, żywiołowość, ekspresja i zami-
łowanie do improwizacji to idealne określenie tego, co 
w muzyce PARALUZJI jest wyznacznikiem. Wszystko po to, 
by nawiązać dialog z każdym słuchaczem ukazując mu nie-
kończący się świat muzycznych obrazów, spontanicznej 
emocjonalności oraz bogactwo wspaniałych przeżyć.

Oferta odpłatna, bilet w cenie 40,–  zł/os.

Organizator: Usługi Artystyczne Bartłomiej Drak,  
tel. 531254587; www.bartekdrak.art

Miejsce: Miejsce Wielu Sztuk. ul. Karkonoska 57a, Łomnica

16.07.2022
Koncert duetu 
Paraluzja

18.07.2022
Wycieczka 
„Magicznym Szlakiem 
Ducha Gór”

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 Porę-
by i okolic.  Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 
7 godzin. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty 
ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą objęte 
rabatem grupowym.

Organizator: Referat Promocji, Szklarska Poręba,  
www.szklarskaporeba.pl

Zapisy: Informacja Turystyczna, Szklarska Poręba,  
tel. 75 75 47 740 

20.07.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa 
i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane –  do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 757619453, 

www.karpacz.eu,  www.facebook.com/UMKarpacz,  
www.instagram.com/miastokarpacz

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje na stronie 
www.karpacz.eu



Impreza dla całych rodzin podczas której można wysłuchać 
legend i ciekawostek dot. Karkonoszy i Ducha Gór. Nie za-
braknie ciekawych warsztatów i wyzwań dla każdego. 

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 757619453,  
www.karpacz.eu ,  www.facebook.com/UMKarpacz, 

www.instagram.com/miastokarpacz

Miejsce: park przy ul. Mickiewicza w Karpaczu

23.07.2022
Parkowanie pod Lipą
15:00 – 19:00

25.07.2022
Wycieczka 
„Magicznym Szlakiem 
Ducha Gór”

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 Porę-
by i okolic.  Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 
7 godzin. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty 
ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą objęte 
rabatem grupowym.

Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Referat Promocji, Szklarska Poręba,  
www.szklarskaporeba.pl

Zapisy: Informacja Turystyczna, Szklarska Poręba,  
tel. 75 75 47 740 

27.07.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa 
i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane –  do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 757619453, 

www.karpacz.eu ,  www.facebook.com/UMKarpacz,  
www.instagram.com/miastokarpacz

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje na stronie  
www.karpacz.eu



godz. 18.30
Wieczorny spacer po Cieplicach podczas którego uczest-
nicy poznają Zespół Pocysterski, Pałac Römischa, Nowy 
Rynek z Browarem, Plac Piastowski i Pałac Schaffgotschów 
(postaramy się otworzyć wnętrze), kościół ewangelicki 
(wnętrza), Park Zdrojowy i Park Norweski z panoramą Kar-
konoszy.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Miasto Jelenia Góra, www.jeleniagora.pl

Miejsce zbiórki: przed Karkonoską Informacją Turystyczną, 
Jelenia Góra-Cieplice,Plac Piastowski 36 tel. 601 507 885, 
it@jeleniagora.pl

28.07.2022
„Cieplice sztuką 
i przyrodą malowane”

29.07.2022
„Twoje, moje, nasze” 
–  Festyn Rodzinny 
Rozmaitości nad 
Bobrem

Doroczne święto mieszkańców wsi Bobrowa i Wojano-
wa. W programie muzyka, koncerty, potyczki rodzinne, 
atrakcje dla dzieci, warsztaty, konkursy i zabawy, stoiska 
gastronomiczne oraz rękodzieła. Ponadto degustacja przy-
smaków kuchni ukraińskiej przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bobrowie i Wojanowie w ramach 
projektu „Twoje, moje, nasze” finansowanego ze środków 
programu „Działaj Lokalnie”. 

Organizator: Rada Sołecka Wojanów-Bobrów, informacje 
na Fb Wojanów

Miejsce: Plac zabaw w Bobrowie

29-30.07.2022
X Wędrowny Przegląd 
Piosenki „Polana” 

Zapraszamy na jubileuszowy dziesiąty Wędrowny Przegląd 
Piosenki „Polana” –  dwa dni koncertów wśród rudawskich 
łąk i lasów, na kameralnej imprezie w bardzo turystycznych 
warunkach –  noclegi w namiotach, brak bieżącej wody, 
siedzenie na koncertach na karimatach, własnych krzeseł-
kach. Zapewniamy bezpłatny wstęp, firmę cateringową, 
płatne pole namiotowe. Wystąpi 14 wykonawców.
Program:  Piątek 29.07.: Piotr Pieńkowski i Wojtek Lachowski, Muzykuny, 
Marek Andrzejewski, Celtic Tree Krzysztof „Jurkiel” Jurkiewicz i Jarosław „Me-
dyk” Medyński, Paraluzja. Sobota 30.07.: Zespół Póki Co, Bractwo Wiecznego 
Natchnienia, Piotr „Płazior” Płaza, Zbyszek Stefański i Grupa Chcemy, Zbyszek 
„Siudmy” Siudy, Duet Łukasz Nowak i Gabi Gunia,Grupa na Swoim.

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

Miejsce: łąki między Trzcińskiem a Przełęczą Karpnicką 
(jest zaznaczone na mapce przy wydarzeniu na FB: https://
www.facebook.com/events/402798551727032/



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 Porę-
by i okolic.  Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 
7 godzin. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty 
ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą objęte 
rabatem grupowym.

Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Referat Promocji, Szklarska Poręba,  
www.szklarskaporeba.pl

Zapisy: Informacja Turystyczna, Szklarska Poręba,  
tel. 75 75 47 740 

01.08.2022
Wycieczka 
„Magicznym Szlakiem 
Ducha Gór”

03.08.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa 
i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane –  do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 757619453, 

www.karpacz.eu ,  www.facebook.com/UMKarpacz, 
www.instagram.com/miastokarpacz

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje na stronie  
www.karpacz.eu

07.08.2022
Kowarskie Stragany 
– jarmark produktu 
lokalnego czesko-
polskiego pogranicza 

Miasto Kowary zaprasza na cykl plenerowych imprez pn. „Ko-
warskie Stragany–  jarmark produktu lokalnego czesko-polskiego 
pogranicza”, które odbędą się na Kowarskiej Starówce. Jarmarki 
przeznaczone są dla lokalnej społeczności, wytwórców produktu 
lokalnego oraz dla instytucji i organizacji pozarządowych z po-
granicza polsko-czeskiego. Na jarmarkach oraz towarzyszących 
im warsztatach pojawią się stoiska produktów lokalnych i re-
gionalnych oraz instruktorzy, artyści i zespoły muzyczne z Polski 
i Czech. W ramach integracji dzieci i młodzieży jarmarkom będą 
towarzyszyły animacje w postaci zabaw i gier dla najmłodszych. 
Projekt pn. „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego czesko-
-polskiego pogranicza” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

Organizator: Gmina Miejska Kowary,  tel. 75 64 39 229, 
www.kowary.pl

Miejsce: Kowarska Starówka, deptak przy ul. 1 Maja



Zapraszamy na wspólne wędrówki  Magicznym Szlakiem 
Ducha 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 godzin. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywa-
ją koszty ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie 
będą objęte rabatem grupowym.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Referat Promocji, Szklarska Poręba,  
www.szklarskaporeba.pl

Zapisy: Informacja Turystyczna, Szklarska Poręba,  
tel. 75 75 47 740 

08.08.2022
Wycieczki 
„Magicznym Szlakiem 
Ducha Gór”

08.-22.08.2022
Lato w teatrze

„Lato w teatrze” to warsztaty dla dzieci będące zaprosze-
niem do sensualnego doświadczenia  zjawiska permakultu-
ry –  traktowania wszystkich stworzeń, nie tylko żyjących, 
jak dzieła sztuki. Natura ma poruszać, uczyć, bawić i uspo-
kajać uczestników, kierując ich do pierwszych “desek” sce-
nicznych –  mchu i runa. Grupa warsztatowa założy Teatr 
Leśny –  ekologiczną scenę teatralną ich własnego pomy-
słu, zawierającą drogę do paleniska przy którym odbędzie 
się finałowy pokaz. 

Organizator: Instytut Teatralny w Warszawie, partnerem 
tych działań jest Moksial Szklarska Poręba,www.moksial.
pl, warsztaty@mok.szklarskaporeba.pl, tel. 75 717 36 14 
wew. 28

Miejsce: Ogród Ducha Gór, Szklarska Poręba

10.08.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa 
i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane –  do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje na stronie  
www.karpacz.eu



godz. 18.30
Wieczorny spacer po Cieplicach podczas którego uczestnicy 
poznają Zespół Pocysterski, Pałac Römischa, Nowy Rynek 
z Browarem, Plac Piastowski i Pałac Schaffgotschów (posta-
ramy się otworzyć wnętrze), kościół ewangelicki (wnętrza), 
Park Zdrojowy i Park Norweski z panoramą Karkonoszy.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Miasto Jelenia Góra, www.jeleniagora.pl

Miejsce zbiórki: przed Karkonoską Informacją Turystyczną, 
Jelenia Góra-Cieplice,Plac Piastowski 36 tel. 601 507 885, 
it@jeleniagora.pl

11.08.2022
„Cieplice sztuką 
i przyrodą malowane”

15.08.2022
Wycieczka 
„Magicznym Szlakiem 
Ducha Gór”

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 Porę-
by i okolic.  Wycieczka w zależności od trasy trwa od 4 do 
7 godzin. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty 
ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą objęte 
rabatem grupowym.

Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Referat Promocji, Szklarska Poręba,  
www.szklarskaporeba.pl

Zapisy: Informacja Turystyczna, Szklarska Poręba,  
tel. 75 75 47 740 

17.08.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa 
i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane –  do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453 

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje na stronie  
www.karpacz.eu



Festyn rodzinny organizowany na zakończenie lata. Wiele 
fantastycznych atrakcji dla całych rodzin. Gry i zabawy, kon-
kursy z nagrodami. Stoiska z lokalnymi wyrobami.

Organizator: Rada Sołecka Karpniki

Miejsce: Boisko w Karpnikach

20.08.2022
Pożegnanie Lata 
w Karpnikach 

22.08.2022 
Wycieczka 
„Magicznym Szlakiem 
Ducha Gór”

Zapraszamy na wspólne wędrówki  Magicznym Szlakiem 
Ducha 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 godzin. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywa-
ją koszty ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie 
będą objęte rabatem grupowym.

Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Referat Promocji, Szklarska Poręba,  
www.szklarskaporeba.pl

Zapisy: Informacja Turystyczna, Szklarska Poręba,  
tel. 75 75 47 740 

24.08.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa 
i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane – do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 75 76 19 453 

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje na stronie  
www.karpacz.eu



godz. 18.30
Wieczorny spacer po Cieplicach podczas którego uczestnicy 
poznają Zespół Pocysterski, Pałac Römischa, Nowy Rynek 
z Browarem, Plac Piastowski i Pałac Schaffgotschów (posta-
ramy się otworzyć wnętrze), kościół ewangelicki (wnętrza), 
Park Zdrojowy i Park Norweski z panoramą Karkonoszy.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Miasto Jelenia Góra, www.jeleniagora.pl

Miejsce zbiórki: przed Karkonoską Informacją Turystyczną, 
Jelenia Góra-Cieplice, Plac Piastowski 36 tel. 601 507 885, 
it@jeleniagora.pl

25.08.2022
„Cieplice sztuką 
i przyrodą 
malowane”

27.08.2022
Dożynki Gminne

Święto plonów hucznie obchodzone w Gminie Mysłakowice. 
Uroczyste rozpoczęcie Msza św. Kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, następnie Korowód Wieńców Dożynko-
wych przejdzie do Parku Królewskiego gdzie wystąpią lo-
kalne zespoły. Będzie można odwiedzić stoiska z lokalnymi 
wyrobami i wziąć udział w wielu atrakcjach.

Organizator: Gmina Mysłakowice www.myslakowice.eu, 
Gminny Ośrodek Kultury, tel. 75 7131298, gokmysl@pocz-
ta.onet.pl, Fb gok Mysłakowice

Miejsce: Park Królewski w Mysłakowicach

27.08.2022
Koncert duetu 
Paraluzja

godz. 19.30
Paraluzja to duet tworzący niekonwencjonalną muzykę. 
Otwartość stylistyczna, żywiołowość, ekspresja i zamiłowa-
nie do improwizacji to idealne określenie tego, co w muzyce 
PARALUZJI jest wyznacznikiem. Wszystko po to, by nawiązać 
dialog z każdym słuchaczem ukazując mu niekończący się 
świat muzycznych obrazów, spontanicznej emocjonalności 
oraz bogactwo wspaniałych przeżyć.

Oferta odpłatna, bilet w cenie 50,–  zł/os.

Organizator: Usługi Artystyczne Bartłomiej Drak,  
tel. 531254587; www.bartekdrak.art

Miejsce: Miejsce Wielu Sztuk. ul. Karkonoska 57a, Łomnica



Zapraszamy na wspólne wędrówki  Magicznym Szlakiem 
Ducha 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 godzin. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywa-
ją koszty ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie 
będą objęte rabatem grupowym.

Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Referat Promocji, Szklarska Poręba,  
www.szklarskaporeba.pl

Zapisy: Informacja Turystyczna, Szklarska Poręba,  
tel. 75 75 47 740 

29.08.2022
Wycieczka 
„Magicznym Szlakiem 
Ducha Gór”

31.08.2022
Wakacyjne wędrówki: 
„Szlakiem górnictwa 
i walońskich skarbów” 
i „Odkrywamy 
tajemnice Karkonosza”

Decydując się na wędrówkę z nami poznacie najciekawsze 
atrakcje turystyczne i odkryjecie miejsca nieznane –  do któ-
rych nie prowadzą drukowane przewodniki.
Udział w wycieczce bezpłatny

Organizator: Gmina Karpacz, tel. 757619453 

Miejsce: Karpacz, szczegółowe informacje na stronie  
www.karpacz.eu

04.09.2022
Kowarskie Stragany 
– jarmark produktu 
lokalnego czesko-
polskiego pogranicza 

Miasto Kowary zaprasza na cykl plenerowych imprez pn. „Kowar-
skie Stragany –  jarmark produktu lokalnego czesko-polskiego 
pogranicza”, które odbędą się na Kowarskiej Starówce. Jarmarki 
przeznaczone są dla lokalnej społeczności, wytwórców produktu 
lokalnego oraz dla instytucji i organizacji pozarządowych z pogra-
nicza polsko-czeskiego. Na jarmarkach oraz towarzyszących im 
warsztatach pojawią się stoiska produktów lokalnych i regional-
nych oraz instruktorzy, artyści i zespoły muzyczne z Polski i Czech. 
W ramach integracji dzieci i młodzieży jarmarkom będą towarzy-
szyły animacje w postaci zabaw i gier dla najmłodszych. 
Projekt pn. „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego czesko-pol-
skiego pogranicza” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

Oferta bezpłatna
Organizator: Gmina Miejska Kowary,  tel. 75 64 39 229, 
www.kowary.pl

Miejsce: Kowarska Starówka, deptak przy ul. 1 Maja



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, al. Wojska Polskiego 91
tel. 75 75 222 15, 602 18 06 43

ksiegarnia@adrem.jgora.pl



Galeria Produktu Regionalnego

www.facebook.com/skarbiecduchagor

skarbiec ducha gór
www.sklepduchagor.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

www.sklepduchagor.pl



KOORDYNATOR:

ul. 1 Maja 9 lok. uż. 2, 58-533 Kowary
tel./fax 75 644 21 65, sekretariat@duchgor.org

www.duchgor.org

ZNAJDŹ NAS W SIECI:

www.duchgor.org
www.facebook.com/duch.gor.lgd

www.facebook.com/skarbiecduchagor
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW

www.facebook.com/Festiwal-Ducha-Gór


