
Geologiczne skarby
Górnych Łużyc
i Dolnego Śląska

ZAPROSZENIE

Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
oraz Lwówecki Ośrodek Kultury

zapraszają na Lwówecki Sejmik Geologiczny
 w Lwówku Śląskim

27 października 2018 r.

Patronat
medialny

Organizatorzy

Lwówecki Ośrodek KulturyGiM Lwówek Śląski

Lwówecki
Sejmik Geologiczny



27 października (sobota)

  8.00 - 8.30 - rejestracja uczestników sejmiku w biurze
                      organizacyjnym - Lwówek Śląski, ul. Kościuszki 3
                      (hotel „Olimp”)
  8.30 - zbiórka na parkingu przed hotelem „Olimp” i wyjazd do
            sztolni w Kowarach.
10.00 - zwiedzanie sztolni w Kowarach
13.30 - powrót z wycieczki i obiad w restauracji „Rycerska”
            (ratusz lwówecki)
14.30 - otwarcie wystawy - „XXI LLA - fotoreportaż” (ratusz - hol
            na I piętrze)
15.00 - przejście do hotelu Olimp (po drodze zwiedzanie Baszty
            Lubańskiej i murów obronnych)
16.00 - seminarium (hotel Olimp - galeria na I piętrze)
            w programie:
          - Ewa Brauer (Stowarzyszenie Förderverein Geopark
            Muskauer Faltenbogen e.V.) „UNESCO Geopark Łuk
            Mużakowa - na tropach epoki lodowcowej w regionie
            polsko - niemieckiego pogranicza”,
          - Anita Schwitalla (Stowarzyszenie Förderverein Lausitzer
            Findlingspark Nochten e.V.) „Park Głazów w Nochten
            - dziedzictwo geologiczne i turystyka”,
          - prof. dr hab. Andrzej Grodzicki „Złoto na ziemi 
            lwóweckiej i złotoryjskiej - historia i przyszłość”
          - Antoni Stryjewski (Muzeum Mineralogiczne U.Wr.,
            Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi) - „Skały
            i minerały Gór Kaczawskich oraz Pogórza Kaczawskiego”.
         - Bartosz Pawłowski (archeolog) - „Archeologiczne ślady
             średniowiecznego i nowożytnego górnictwa rud metali
             nieżelaznych na terenie Dolnego Śląska”.

           - Robert Pawłowski (mistrz waloński, przewodnik sudecki,
             twórca osady walońskiej w Szklarskiej Porębie)  
             „Kultywacja tradycji górniczych na terenie Dolnego Śląska
             jako atrakcji turystycznej”.
20.00 - towarzyskie spotkanie przy ognisku lub w galerii
            (w zależności od pogody)

Ważne informacje dla uczestników sejmiku!
1. udział w sejmiku jest bezpłatny
2. w sejmiku mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematyką
    geologiczną, którzy:
    - zgłoszą chęć udziału w LSG do dnia 20 października 2018 r.,
    - otrzymają od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
      i przyznanie akredytacji. 
3. liczba uczestników sejmiku jest ograniczona, o przyznaniu
    akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
4. dla uczestników sejmiku organizator zapewnia: materiały
    konferencyjne, uczestnictwo w wycieczce do sztolni
    w Kowarach, obiad, uczestnictwo w seminarium, poczęstunek
    w trakcie spotkania towarzyskiego.
5. uczestnicy sejmiku we własnym zakresie pokrywają koszty
    przyjazdu i ewentualnych noclegów.

Organizator: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Biuro Organizacyjne: Lwówecki Ośrodek Kultury,
59-600 Lwówek Śląski, ul. Kościuszki 3 (dawny OSiR - stadion)
e-mail: lok@lwowekslaski.pl, 
tel. (75) 782 45 32, fax (75) 782 45 31
Kierownik biura organizacyjnego:
Tadeusz Dzieżyc, e-mail: lok-dyrektor@lwowekslaski.pl
tel. (75) 647 79 22, 608 032 317
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