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W dniu 4.07.2020 odbył się Festyn Świętojański w 

Marczycach, który miał charakter wydarzenia edukacyjnego 

pod nazwą „W Karkonoszach jest mój Kraj”  

 

 
 

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha 

Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału 

społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą : 

ZESPÓŁ SZAFIRY I SENIORZY GMINY PODGÓRZYN NA RZECZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, WZMACNIANIA NIEZALEŻNOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH 

AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM. 



W wydarzeniu edukacyjnym  uczestniczyło ponad 100 

osób / według listy obecności/ w tym mieszkańcy Miłkowa, 

Ścięgien, Staniszowa, Marczyc, Podgórzyna, Przesieki, 

Sosnówki. Na tym wydarzeniu mogliśmy gości wspaniałych 

osób , wśród nich  przedstawicieli Stowarzyszenia 

Miłkowianie i Podgórzyna, które tak jak my realizują 

grant przyznany przez LGD Partnerstwa Ducha Gór. Oprócz 

wspanialej zabawy połączone z uczeniem się nowych 

piosenek wykonywanych przez Zespół Szafiry i Kosówki 

oraz nawiązywania nowych znajomości i wymiany 

doświadczeń z dziedziny interesującej nasz wszystkich. 

Wspólna zabawa połączona z degustacją tradycyjnych 

potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie  

Nasze Marczyce i Stowarzyszenie Pogórze z pewnością 

pozwoliła nam odreagować po ciężkiech miesiącach 

spowodowanych epidemią. .  

 

 

 

Uczestnikom wydarzenia edukacyjnego zaprezentowano 

także legendy związane z tradycją Świętojańską oraz 

wydawnictwa, które opisują życie dawnych mieszkańców 

tej ziemi. 



Szczególne słowa podziękowania kierujemy do tych 

osób i organizacji, którzy przyczynili się do 

przygotowania i przeprowadzenia tego wydarzenia, w tym 

: do Pani Doroty Goetz- prezesowi LGD Partnerstwa Ducha 

Gór, która kieruje naszymi działaniami w ramach 

otrzymanego Grantu, Pani Małgorzacie Twardziszewskiej 

– kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej, która aktywnie nasz wspiera, Pani Aliny 

Nykiel –sołtysowi wsi Sosnówka, która pomogła nam w 

zabezpieczeniu festynu, Panu Tomaszowi Szewczykowi- 

wice wójtowi Gminy Podgórzyn, który już od kilku lat 

zawsze aktywnie pomaga nam przeprowadzić to wydarzenie, 

strażakom dającym popis swoim umiejętnością ratowniczo- 

gaśniczym, Panu Kornelowi Olbrycht- przedstawicielowi 

Referatu Promocji za propagowanie w mediach naszej 

imprezy oraz tym wszystkim mieszkańcom Marczyc, których 

trudno wymienić z imienia i nazwiska, bo jest ich bardzo 

wielu.  

 

 
 

Uczestnicy spotkania otrzymali ulotkę reklamującą 

wydarzenia związane z realizacja grantu.  

W tych trudnym dla nas wszystkich okresie, była to 

pierwsza taka masowa impreza w Gminie Podgórzyn , 



podczas której mogliśmy się spotkać, razem posłuchać i 

pośpiewać pięknych utworów o Karkonoszach i naszym 

regionie, spróbować wspaniałych potraw przygotowanych 

przez Panie z Marczyc i Podgórzyna. 
Jeszcze raz przypominany wszystkim tym, którzy chcą 

poszerzyć swoje umiejętności muzyczne że Zespół Szafiry 

dysponuje perkusją, gitarą elektryczna i akordeonem 

oraz innymi instrumentami muzycznymi, które umożliwią 

dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijać swoje 

uzdolnienia. 

   

Uwaga: Proszę zabezpieczyć się w maseczki i 

przestrzegać wszystkich ustaleń związanych z 

ograniczeniami epidemicznymi C-19 

 
 

z wyrazami szacunku  

Zdzisław Ratajski 

prezes Stowarzyszenia Nasze Marczyce 

 

 

 
Informacje o warsztatach:  

Zdzisław Ratajski,  
Tel: 604282370, 

e-mail: zratajski@interia.pl 
 

 

 

 


