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DZIAŁANIA NGO W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM   

 
 

Inicjatywy i  działania realizowane na obszarze na obszarze DPD w Jeleniej Górze 

Kraina Ducha Gór (Kotlina Jeleniogórska)  
Festiwal Ducha Gór w 2018 roku 
to 53 rozmaite wydarzenia: 19 wędrówek po 
nietuzinkowych miejscach, 13 
wydarzeń/warsztatów poświęconych 
promowaniu i poznawaniu lokalnych 
produktów i tradycji, 10 wydarzeń 
plenerowych, 4 wydarzenia muzyczne, 3 
wydarzenia sportowe oraz 4 wydarzenia 
trwające przez cały czas Festiwalu. 
Przewodnik po festiwalu 2018 r. 
Kraina Ducha Gór – wyjątkowe miejsce na 

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

 

Kraina Wygasłych Wulkanów (Góry i Pogórze Kaczawskie)  

https://www.duchgor.org/images/2018/festiwal_ducha_gor_przewodnik_2018_pogl_popr.pdf
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Kreatywne Lato 2018 to projekt koordynowany przez Sudecką Zagrodę Edukacyjną,  którą 
prowadzi Stowarzyszenie Kaczawskie. W czasie wakacji w ciągu tygodnia można skorzystać 
z różnego rodzaju warsztatów edukacyjnych. Zajęcia  skierowane są do dzieci, młodzieży 
i dorosłych a przede wszystkim rodzin. Ukazują tradycje i zasoby regionu: tradycje tkackie, 
zielarskie, rękodzielnicze i geologię. Kraina Wygasłych Wulkanów to region, który budzi się 
jak wulkan, chociaż wszystkie na jego terenie już wygasły. Spokój, sielanka i obraz 
prawdziwej wsi obecny jest w prawie każdej miejscowości. Region niezdeptany przez 
turystów zachęca do odwiedzenia.   

 

Harmonogram warsztatów:  

https://www.sudeckazagroda.pl/warsztaty-rodzinne-wakacje-2018/  

 

Jelenia Góra   

Rusza projekt „Zobacz Usłyszane”, a wraz z nim, 
powstająca specjalnie w jego kontekście, 
międzypokoleniowa grupa teatralna. Przesłuchania do 
zespołu, który ze zgromadzonych historii powojennych 
przesiedleńców stworzy spektakl dokumentalny, odbyły 
się 11 sierpnia w jeleniogórskiej BWA w godzinach 12–
16.   Utworzony zespół teatralny Zobacz Usłyszane 
będzie pracować nad spektaklem w nurcie teatru 
dokumentalnego, którego materią staną się historie 
zebrane w ramach równolegle przebiegającego projektu 
„stąd JESTEM, to WIEM”.  

Przesłuchaniom w jeleniogórskiej BWA 
towarzyszyła także akcja zbierania zdjęć dokumentujących okres powojnia na Ziemiach Odzyskanych. 
Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają takie fotografie, by podzielili się tymi pamiątkami – za zgodą 
ich posiadaczy zostaną one zeskanowane i oddane także w formie multimedialnej oraz zaistnieją na 
wystawie ze zbiorów mieszkańców w ramach projektu „stąd JESTEM, to WIEM”.  

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Organizatora, Fundacji Mandala i na profilu 
na Facebooku: Zobacz Usłyszane. Zapraszamy też do kontaktu drogą mailową: 
zobaczuslyszane@wp.pl. Zapraszamy do zajrzenia do starych rodzinnych albumów, by dać 

https://www.sudeckazagroda.pl/warsztaty-rodzinne-wakacje-2018/
mailto:zobaczuslyszane@wp.pl
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powojennym wspomnieniom nowe życie.  Zapraszamy do dialogu. Zapraszamy do udziału 
w projektach. 

Organizator: 

• Fundacja Mandala, 

• Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła.   
Partnerzy:  

• Fundacja Otwarta,   

• Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, 

• Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego. 
Kontakt: 

Maciej Pierzchała, koordynator projektu, tel.: 606 627 630, zobaczuslyszane@wp.pl , 
www.fundacjamandala.pl  
  

 

 

Goduszyn    

Festyn Baw się z Nami – 9 edycja festynu BAW SIĘ Z NAMI zorganizowana przez Stowarzyszenie 

Goduszyn. 

18.8.2018 r. | w godz. 14:00 do 23:50 

MIEJSCE: JELEN IA GÓRA UL. GODUSZYŃSKA; ORGANIZATORZY:   

Goduszyn    

Festyn Baw się z Nami  

18.8.2018 | Od 14:00 do 23:50 

Miejsce: Jelenia Góra ul. Goduszyńska; Organizatorzy: Stowarzyszenie Goduszyn 

Kategoria:  

Link do wydarzenia na Facebooku 

Stowarzyszenie Goduszyn zaprasza Was na 9 edycję festynu BAW SIĘ Z NAMI. 

 

W tym roku motywem przewodnim będzie cyrk, sprawdźcie zatem nasze tematyczne propozycje 

zarówno dla najmłodszych, jak i dla nieco starszych :) 

 

W programie: 

 

- Szkoła Tańca Krzysztofa Cieślaka i formacja Dancing Heels – pokaz tańca 

- Zespół Folklorystyczny "Karkonosze" - występ wokalny 

- Tobi Show - spektakl z elementami iluzji 

mailto:zobaczuslyszane@wp.pl
https://jeleniagora.pl/wydarzenia-miejsce/jelenia-g%C3%B3ra-ul-goduszy%C5%84ska
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- Ania Waraszko – występ wokalny 

- Cyrkland - pokaz akrobatyczny 

- Black Fire - pokaz tańca z ogniem 

- rozstrzygnięcie loterii fantowej 

- Dyskoteka pod Chmurką 

 

Nasze pyszności: 

- bigos i grochówka z kuchni polowej 

- grill 

- domowe ciasta 

- pieczone pierogi z sosem czosnkowym 

 

A poza tym... 

- spektakl i wspólna zabawa z Klaunem Rufi Rafi 

- warsztaty cyrkowe 

- bańki mydlane 

- chodzenie po linie 

- gigantyczne piłkarzyki 

- przejażdżki na kucyku 

- dmuchańce 

- miasteczko drogowe 

- stoiska interaktywne 

 

Oprawa musyczna: DJ Santi 

Prowadzenie: Błażej Stachewicz 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jelenia Góra 

 

Festyn dofinansowany ze środków Miasta Jelenia Góra oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. 

Bilety:  

wstęp wolny 

 

Jelenia Góra   

„Stąd JESTEM, to WIEM” to projekt, którego istotą jest opowieść. 
Opowieść o powojennych przesiedleniach, o zwyczajach, języku 
i tradycjach STAMTĄD oraz o tym, jak kształtowała się nowa 
rzeczywistość TU. Opowieść ta będzie miała swe filmowe i teatralne 
wcielenie. Nurtowani świadomością, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, 
które może usłyszeć tą historię od jej świadków, twórcy Fundacji 
Mandala oraz Fundacji Otwartej zapraszają do udziału w warsztatach 
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filmowych, przystąpienia do grupy teatralnej oraz przede wszystkim – poszukiwania historii i fotografii 
STAMTĄD, STĄD, z wtedy.  

„Widzisz to zaKRESkowane?”, „zaKRESkuj, skąd jesteś”. Twórcy projektu poszukują historii 
przesiedleńców na tereny Ziem Odzyskanych z dawnych Kresów Wschodnich, ale także innych części 
Polski. Zakładając powstanie filmów dokumentalnych oraz spektaklu z nurtu teatru dokumentalnego, 
chcą jednak przede wszystkim  s p o t k a ć  świadków, uczestników powojennej historii 
i w kameralnym dialogu móc usłyszeć ich opowieść. Spotkanie jest jednym z najistotniejszych 
elementów projektu. Spotkanie międzypokoleniowe. Spotkanie, w czasie którego młodzi usłyszą 
historie, o które być może dotąd nie zapytali. Opowieści o przestrzeniach, zwyczajach, oswajaniu 
nowego. Opowieści o kulturze, tradycjach i języku, o tym, jak mieszały się ze sobą niepokój 
i entuzjazm, stare i nowe. Do tych korzeni dolnośląskości sięga projekt „Stąd JESTEM, to WIEM”. 
Projekt został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry pana Marcina Zawiły. 

Projekt jest otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich tych, którzy byli świadkami 
i uczestnikami powojennych przesiedleń, ale także tych, którzy znają opowieści dotyczące tego 
czasu. Projekt powołuje też grupę twórczą. Jakie są warunki rekrutacji? Empatia, gotowość nauki 
nowych sposobów wyrazu artystycznego. Cierpliwość słuchania. Ciekawość historii. Umiejętność 
dotarcia do osób, które zechcą opowiedzieć przed kamerami swój świat STAMTĄD i ten zaraz po 
przesiedleniu TU. Wrażliwość na słowo, na obraz. Przede wszystkim – na człowieka, na rozmówcę. 
Szacunek do jego historii. W projekcie wezmą udział także podopieczni Fundacji Mandala oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego.  

By przygotować uczestników projektu do rozmów, mających charakter wywiadów, w ramach 
projektu odbędą się intensywne warsztaty z zakresu poetyki i realizacji filmów dokumentalnych 
oraz praktyczne zajęcia dziennikarskie dotyczące przeprowadzania pogłębionych wywiadów. 
Warsztatom będą towarzyszyć otwarte projekcje filmów zrealizowanych na Dolnym Śląsku  oraz 
wykłady poświęcone powojennej historii Ziem Odzyskanych. Intensywny kurs warsztatu aktorskiego 
z zakresu improwizacji, ekspresji i wyrazistości scenicznej czeka także specjalnie powołaną grupę 
teatralną Zobacz Usłyszane.  

Projekt „Stąd JESTEM, to WIEM” został powołany do życia przez dwie fundacje.  

Misją Fundacji Mandala jest wspieranie społeczności w kształtowaniu otwartej postawy na drugiego 
człowieka, bez względu na jego wiek i pochodzenie. Jednym z głównych projektów Fundacji jest 
Wolna Szkoła Mandala, która zamiast standaryzacji i rywalizacji pokazuje, jak ważne są szacunek, 
wolność i niezależność jednostki.  

Fundacja Otwarta to nowo powstający byt na jeleniogórskiej mapie kulturalnej. Otwarta chce na 
bieżąco reagować na szybko zmieniającą się rzeczywistość, przeciwdziałać dyskryminacji oraz 
animować i rewitalizować przestrzeń publiczną. Misją Fundacji jest wspieranie twórczych 
i refleksyjnych postaw, przybliżanie do kultury i współdziałanie mieszkańców miasta. Fundacja będzie 
miała charakter otwartej pracowni, inkubatora pomysłów.  

Projekt „Stąd JESTEM, to WIEM” – ważne daty i miejsca: 
21–22 lipca, jeleniogórski rynek – pierwsze czekanie na uczestników projektu 
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23 lipca godz. 17.00 – spotkanie z organizatorami projektu w Galerii BWA, ul. Długiej 1 

wrzesień–październik – realizacja nagrań filmowych 

sierpień–listopad – działania teatralne 

listopad–grudzień – finał projektu „Stąd JESTEM, to WIEM” 

Fundacja Otwarta oraz Fundacja Mandala zapraszają. 

  

Projekt „Stąd JESTEM, to WIEM” finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i ze środków Miasta Jelenia Góra. 

Jelenia Góra   

 

Szkolenie: Nie boję się RODO 

Data: 28 sierpnia br.  

Miejsce: Fundacja Jagniątków, ul. Klonowica 1/1, Jelenia 

Góra  

Godziny: 10.00–15.00  

Inwestycja: szkolenie bezpłatne  

Osoba prowadząca: Przemysław Walniczek  

Podczas szkolenia: 

– wprowadzenie do ochrony danych osobowych 

– wprowadzenie do RODO 

– obowiązki organizacji 

– prowadzenie rejestru czynności 

– naruszenia i kary 

– wzory dokumentów 

– pracujemy na przykładach  

Zgłoszenia na szkolenie:  

• tel./fax 756460222 
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• e-mail: jagniatkow@jagniatkow.org.pl  

 

Szkolenie realizowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego dofinansowanej ze 

środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

 

Biuletyn sierpień  2018 opracowany przez  DPD w Wołowie  prowadzony przez Stowarzyszenie Integracji 
społecznej PROPAGO Biuro: ul. Panieńska  4, 56-100  Wołów i DPD w Jeleniej Górze prowadzony przez 
Fundację Jagniątków Biuro: ul. Klonowica 1/1, 58-500 Jelenia Góra.  

 Opracowanie:   Maciej Zawierucha   

 

                                                                                                          Koordynator Projektu 

                                                                                                          Elżbieta Maćkowska  

mailto:jagniatkow@jagniatkow.org.pl

