
 

 

 

 

 

 

 600 LAT HISTORII KARPACZA- PRZYSTANEK HISTORIA 

 

24 MARCA 2018 -PRZYSTANEK PIERWSZY   

Jak rezerwa piła 170 lat temu. Wiosna Ludów 1848 roku w Karpaczu i Kotlinie 

Jeleniogórskiej. 

Projekt zrealizowany w ramach „Powitanie słońca w Budnikach 2018” przy 

współpracy z osadnikami z Budnik. Pełny opis wydarzeń na stronie 

www.jacsie.pl   

 

 21 KWIETNIA 2018 - PRZYSTANEK DRUGI  

KARPACZ GÓRNY historie nieznane:  

Cyklopie mury, Leśny Zbór, Kamienny Zamek, tajemniczy korzeń mandragory 

pana Krebsa, najstarszy dom Mostowej Góry, Thorez, księżna Tyszkiewicz i 

Sanssouci, bierutowski niedźwiedź, anomalia grawitacyjna - prawda czy fałsz, 

marmit i Dziki Wodospad, największa ruchoma figura Ducha Gór oraz co jadł 

premier ZSRR w Orlinku, co łączy Stonehenge, Delfy i Karpacz Górny... 

Miejsce spotkania: przystanek autobusowy Karpacz Górny, Młynek Miłości 

godz.9.oo 

 

20 MAJA 2018 - PRZYSTANEK TRZECI  

PŁÓCZKI historie nieznane:  

epigenetyczny przełom Łomnicy, ścieralnie papieru i najstarsze srebrne sztolnie 

Karpacza, tragarze lektyk, bagażu i karkonoskie omnibusy, najstarsza karczma 

http://www.jacsie.pl/


sądowa, perły Dzikiego Potoku, pociągiem na Śnieżkę, gospodarze z Płóczek, 

gdzie stał najstarszy dom w Karpaczu, górnicze znaki, łowcy futer, zabytkowy 

bluszcz, tajemnice dworca kolejowego... 

Miejsce spotkania: Muzeum Zabawek,  ul. Kolejowa,  godz. 10.00 

 

9 CZERWCA 2018 -PRZYSTANEK CZWARTY 

WILCZA PORĘBA historie nieznane:  

ostatnia hamernia i ostatni węglarz, jak i gdzie płukano złoto w średniowieczu, 

zapomniany pomnik, szafiry Kruczych Skał, berlińska porcelana z Wilczej 

Poręby, księżycowy kamień, pozorna noc polarna, stożek usypiskowy, 

walońskie szlaki w dzielnicy, dom ucieczek, trzy Kopy, rododendrony profesora 

Morgnesterna... 

 Miejsce spotkania: DW KRUCZE SKAŁY, ul. Wilcza,  godz. 9.00 

 

28 LIPCA 2018 - PRZYSTANEK PIĄTY  

LABORANCI I ZIELARZE W KARPACZU:  

dom ostatniego laboranta, alembiki, zioła, ogrody laborantów, przepisy i 

receptury, mandragora i afrodyzjaki, maść skorpionowa i efekt lewitacji, 

karczma cechu laborantów, gdzie mieszkali w Karpaczu laboranci?, miłkowskie 

pamiątki i tajemnica hrabiego Matuschki, cudowne maści antydemoniczne, 

Ernst August Zölfel...  

 Miejsce spotkania: PARK PRZY LIPIE SĄDOWEJ, ul. Konstytucji 3 Maja  

godz. 9.00 

 

SIERPIEŃ 2018  – PRZYSTANEK SZÓSTY  

MAGICZNA KARPATKA:  

chybotek, solarny znak, fałszerz dukatów, kamienny wielbłąd, niezwykłe sosny, 

stara sztolnia, tajemnice zapory, krzyż maltański, najstarsza apteka, gdzie 

mieszkał Beniaminek?, tor bobslejowy, górnicza granica, ile wzrostu miała Else 

Ury?, czy Duch Gór był jeleniem? najstarsza wzmianka o Karpaczu w języku 



polskim, polowanie na króla zapory, patelnia pieczarek, 100 lat walki z astmą, 

alergią i gruźlicą, bazaltowe historie... 

Miejsce spotkania: PARK PRZY WODOSPADZIE ul. Konstytucji 3 Maja  

godz. 9.00 

 

WRZESIEŃ 2018 – PRZYSTANEK SIÓDMY  

LETNIA KORONA KARPACZA - letnie wejście na wierzchołki gór leżących 

na obszarze administracyjnym miasta.  

Koronę Karpacza stanowią góry, które leżą w granicach administracyjnych 

miasta i nie znajdują się w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego. Jest to 

jedenaście gór z których najniższą jest Księża Góra 628 m n.p.m., a najwyższą 

Suszyca 1061m n.p.m. Pozostałe stanowią: Garb 701m  n.p.m., Pohulanka 712 

m n.p.m., Karpatka 726 m n.p.m., Sosnowiec 727 m n.p.m., Husycka Góra 770 

m n.p.m., Saneczkowa 789 m n.p.m., Izbica 856  m n.p.m., Buława 877  m 

n.p.m., Czarna Góra 945 m n.p.m... 

Miejsce spotkania: przystanek autobusowy WANG, Karpacz Górny godz.9.oo 

 

PAŹDZIERNIK 2018  - PRZYSTANEK ÓSMY  

WALOŃCZYCY w  Karpaczu:  

tajne spiski- średniowieczne przewodniki, kamienie szlachetne i złoto, płuczki, 

płuczkarnie i seiffen, Walończycy, Wenecjanie, tajemnice kamieni 

szlachetnych, granaty i ich kopalnie, znaki walońskie, alchemicy, Paracelsus w 

Karkonoszach, karkonoskie skarby,  pierwsi szlifierze szlachetnych kamieni w 

Karpaczu, kryształ górski, cesarskie przywileje, lunariowe ziele, Pretoriusowe 

legendy, Leonhart Thurneysser zum Thurn... 

 Miejsce spotkania: MUZEUM  SPORTU i TURYSTYKI godz. 9.oo 

 

 

 

 



LISTOPAD 2018 -PRZYSTANEK DZIEWIĄTY   

LISOWCZYCY w Karpaczu:  

Górska Gmina hrabiego Schafgotscha, Borowice, Karpacz Górny, Wilcza Poręba, 

Budniki, wojna 30-letnia, lisowczycy w Karkonoszach, wspomnienia kapelana 

Lisowczyków 

Projekt będzie zrealizowany w ramach „Pożegnania słońca w Budnikach 2018” 

przy współpracy z osadnikami z Budnik.  

Miejsce spotkania: DW KRUCZE SKAŁY, ul. Wilcza, godz. 9.00 

 

GRUDZIEŃ 2018-PRZYSTANEK DZIESIĄTY 

KSIĘŻA GÓRA i jej tajemnice: 

Gierkówka, Spiczasta Góra, milioner doktor Koselowsky, Góra Goeringa, 

Zameczek,  baronowa Pergler von Perglas , kopalnia srebra, oranżeria, 

dlaczego o Księżej Górze uczą się amerykańscy studenci, lunaria redidiva, 

ślubna iluminacja, szklana oranżeria i niezwykli goście... 

Miejsce spotkania: MUZEUM ZABAWEK, ul. Kolejowa, godz. 9.00 

 

 

Na uczestników spotkań czekają niespodzianki. Więcej informacji udzielamy 

drogą mailową: tragaria@interia.pl 

UWAGA: Wspólne przejście po ciekawych miejscach Karpacza nie ma 

charakteru wycieczki zorganizowanej. Jej uczestnicy idą na własną 

odpowiedzialność.  

Udział w imprezie jest bezpłatny (brak wpisowego), uczestnicy pokrywają 

indywidualne koszty ubezpieczenia we własnym zakresie. 

 

mailto:tragaria@interia.pl

