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ZAPROSZENIE 
Cykl warsztatów nt. lokalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych 

 

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, we 

współpracy z Łużyckim Centrum Rozwoju, zaprasza mieszkańców powiatu  lubańskiego i lwóweckiego 

do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów i wycieczek edukacyjnych dot. lokalnych kamieni 

szlachetnych i ozdobnych w ramach nowego projektu pt. „Historia zaklęta w kamieniu, czyli 
lubańskie i lwóweckie tradycje gemmologiczne”. 

 

 

Powiat lwówecki i lubański należą do jednych z najbardziej interesujących obszarów Polski pod 

względem zasobności w lokalne kamienie szlachetne i ozdobne. Znajdowane są tutaj np. agaty, 

jaspisy, wszystkie odmiany kryształów kwarcu, oliwiny, turmaliny, granaty, cyrkony i szafiry. 

Występuje też znaczna liczba rzadkich odmian skał nadających się do wyrobu rozmaitych pamiątek. 

Historia obróbki kamieni na tych terenach ma  zaś wiekowe tradycje. 

 

Uczestnicy projektu poznają walory geologiczne i mineralogiczne powiatu lubańskiego  i 

lwóweckiego, pod okiem ekspertów zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie poszukiwania i 

obróbki kamieni oraz będą mieli możliwość realizacji własnego przedsięwzięcia (o charakterze 

edukacyjno-informacyjnym) dla innych mieszkańców regionu nt. lokalnych kamieni szlachetnych i 

ozdobnych. 

  
 
ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”   

(więcej: www.pogranicze-csb.home.pl) we współpracy z  Łużyckim Centrum Rozwoju w  Lubaniu 

 
 
UCZESTNICY: 
Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców powiatu lubańskiego i lwóweckiego, w tym: 

młodzieży (od 15. roku życia) i osób dorosłych. Utworzona zostanie stała grupa, ok. 15-20 osób. 

 

Zapraszamy w szczególności przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, edukatorów, 

nauczycieli, miłośników regionu, pasjonatów i hobbystów oraz wszystkie inne osoby zainteresowane 

pogrzeszeniem swojej wiedzy i zdobyciem  praktycznych umiejętności oraz realizacją własnych 

działań na rzecz społeczności. 

 

 

DZIALANIA: 
„AKADEMIA MULTIPLIKATORÓW’’ obejmuje cykl  następujących zajęć: 

• VI.2015 - SPOTKANIE nr 1 – zajęcia wprowadzające  (Lubań) : 
-  01.06.2015, poniedziałek, od godz. 15.00, Lubań 

-  tematy :  
   Kamienie szlachetne i ozdobne na terenie powiatu lubańskiego i lwóweckiego. 

   Gdzie  i jak szukać rzadkich kamieni? 

   Zastosowanie kamieni ozdobnych w rzemiośle. 

• VI.2015 – SPOTKANIE nr 2 – wycieczka terenowa nr 1 (powiat lubański lub lwówecki) : 
-   20.06.2015, sobota, ok. 8 h, start z Lubania 

• IX.2015 – SPOTKANIE nr 3 - wycieczka terenowa nr 2 (powiat lubański lub lwówecki) : 
-   termin do ustalenia, sobota, ok. 8 h, start z Lubania 
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• IX.2015 – SPOTKANIE nr 4 - warsztat praktyczny z zakresu szlifierki kamieni  - cz. 1 (Lubań) : 
- termin do ustalenia, sobota, 8 h, Lubań 

• X.2015 – SPOTKANIE nr 5 - warsztat praktyczny z zakresu szlifierki kamieni  - cz. 2 (Lubań) : 
- termin do ustalenia, sobota, 8 h, Lubań 

• X.2015 – SPOTKANIE nr 6 – warsztat dot. planowania własnych wydarzeń lokalnych (Lubań) : 
- termin do ustalenia, dzień roboczy, od godz. 15.00, Lubań 

• X-XI.2015 – realizacja przez uczestników (w grupach) własnych wydarzeń lokalnych : 
- działanie o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest promocja  

   wśród mieszkańców regionu tematyki dot. lokalnych kamieni szlachetnych i  

   ozdobnych 

- forma akcji zostanie opracowana samodzielnie przez uczestników projektu 

- planowana jest realizacja minimum 3 inicjatyw (w grupach) 

-  organizacja wydarzeń lokalnych zostanie dofinansowana w ramach projektu 

 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

• UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! 

• Wymagany jest udział we wszystkich warsztatach i wycieczkach oraz uczestnictwo w 

realizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej. 

• Nie jest możliwy udział  w  wybranych zajęciach. 

• Liczba miejsc jest ograniczona. 

• W przypadku większego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa. 

• Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. 

• Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową do dn. 29.05.2015. 

 
 
ZGŁOSZENIA: 

Wypełnione deklaracje udziału można przesyłać wyłącznie drogą mailową do  

Stowarzyszenia P-ZFST „Pogranicze” do piątku 29 maja 2015 r.  do godz. 18.00 na adres:   

gula@pogranicze-csb.home.pl 
 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
 

Magdalena Guła 

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” 

ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Luban 

e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl 

Tel. 75 721 50 77 

www.pogranicze-csb.home.pl 

 

 

 


