
W dniach 23–24 września 2019 r. po raz drugi odbyły się  
w Lubaniu warsztaty geoturystyczne zorganizowane w ramach 
projektu GECON. Podobnie jak w minionym roku, na całe  
wydarzenie składała się część konferencyjna oraz terenowa. 
Tematyka spotkania nie odbiegała zbytnio od ubiegłorocznej, 
ale uczestnicy mogli zgłębić wiedzę i przedyskutować nowe 
problemy w kręgu znanego im zagadnienia. Warsztaty w Luba-
niu mają za zadnie zachęcać do dyskusji nad wykorzystaniem  
lokalnego dziedzictwa związanego z historią nauk o ziemi  

i górnictwa w celach rozwoju geoturystyki. 

Pierwszy dzień warsztatów geoturystycznych w Lubaniu
Część konferencyjna obejmowała następujące referaty:
• dr Robert Girulski – Kamienie jubilerskie grupy krzemionki 

jako atrakcja geoturystyczna Dolnego Śląska,

• Piotr Ducki, Aluwialne złoża złota w aspekcie atrakcji 
geoturysytcznej,

• Janusz Skowroński, Perły znad Kwisy – powrót do historii,

• dr Łukasz Tekiela, Sudecki Festiwal Minerałów – relacja krytyczna.

Robert Girulski scharakteryzował najważniejsze minerały 
z grupy krzemionki, posiadające właściwości kamieni szlachet-
nych i ozdobnych występujące na Dolnym Śląsku.  Omówił także 
szczegółowo miejsca występowania najciekawszych z nich 
i przedstawił możliwości eksploatacji. Część wystąpienia została 
poświęcona wyzwaniom związanym z obróbką minerałów i skał. 
Prezentując kolejne kamienie szlachetne i ozdobne dr Girulski 
nawiązywał także do historii ich wykorzystania w przeszłości.  

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se konal v polské Lubáni druhý 
geoturistický workshop organizovaný v rámci mezinárodní-
ho projektu GECON. Podobně jako předcházející byl rozdělen 
na konferenční a terénní část. Téma setkání také bylo podobné 
prvnímu workshopu, avšak účastníci se mohli dozvědět něco 
navíc a prodiskutovat nové problémy v jim známé oblasti. 
Workshop v Lubáni si dává za úkol povzbudit diskusi o využití 
lokálního dědictví spojeného s dějinami věd o Zemi a historií 

hornictví za účelem rozvoje geoturistiky. 

První den geoturistického workshopu v Lubáni 
Konferenční část zahrnovala následující přednášky:

• dr. Robert Girulski – Polodrahokamové odrůdy křemene jako 
geotouristická atrakce Dolního Slezska,

• Piotr Ducki – Aluviální ložiska zlata v aspektu 
geoturistické atrakce,

• Janusz Skowroński – Perly od Kwisy – návrat do historie,

• dr. Łukasz Tekiela – Sudetský festival minerálů – 
kritický pohled.

Robert Girulski charakterizoval nejdůležitější minerály ze 
skupiny oxidu křemičitého mající vlastnosti drahokamů 
a okrasných kamenů, vyskytující se v Dolním Slezsku. Probral 
také podrobně místa výskytu nejzajímavějších z nich a možnosti 
jejich těžby. Část projevu věnoval výzvám spojeným se 

zpracováním nerostů a hornin. 
Při následující prezentaci drahokamů a okrasných kamenů 
dr. Girulski navazoval také na dějiny jejich využití v minulosti. 
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Zdaniem autora zasoby skał i minerałów, które można wykorzy-
stać podczas rozmaitych projektów geoturystycznych są znaczne, 
co nie oznacza jednak, że na tyle bogate i atrakcyjne, aby Dolny 
Śląsk mógł konkurować z głównym dostawcami tego typu surow-
ców na świecie. Owszem z lokalnych „kamieni” można wytwarzać 
rozmaite przedmioty i pamiątki, ale cenowo, a w większości przy-
padków także wizualnie będą one mniej atrakcyjne niż produkty 
pochodzące np. z Chin lub Brazylii. Nie oznacza to jednak, że nie 

znajdą nabywców – to kwestia produktu i marketingu. 

Piotr Ducki  szczegółowo omówił charakter aluwialnych złóż 
złota w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska oraz 
przedstawił ich genezę. Wskazał także miejsca największego 
nagromadzenia cennego kruszcu. Kilka z nich zlokalizowanych 
jest w bezpośrednim sąsiedztwie Lubania, co zdaniem  referenta 
może mieć istotne znacznie dla realizowanych na tym obszarze 
projektów geoturystycznych.  Istotne miejsce w ramach całego 
referatu zajęła tematyka pozyskiwania złota podczas wypraw 
rekreacyjnych. Autor zaprezentował aspekty prawne i tech-
niczne amatorskich prac poszukiwawczych oraz wyraził opinię, 
że w chwili obecnej aluwialne złoża złota, z racji powszechnego 
występowania i dostępności, mogą być rozpatrywane jako pod-

stawa wielu projektów geoturystycznych.

Janusz Skowroński swój wywód poświęcił historii pereł, które 
były od XVI w. pozyskiwane w Kwisie. Pierwsza część referatu 
dotyczyła dziejów najdawniejszych, druga natomiast współ-

Podle autora jsou zdroje hornin a minerálů využitelných během 
rozmanitých geoturistických projektů značné, neznamená to 
ale, že by Dolní Slezsko mohlo konkurovat hlavním světovým 
dodavatelům tohoto typu surovin. Jistě se však z lokálních 
„kamenů” mohou vyrábět rozmanité předměty a suvenýry, 
s rozmanitou cenou, i když ve většině případů budou vizuál-
ně méně atraktivní než produkty pocházející např. z Číny nebo 
Brazílie. Neznamená to ale, že nenajdou své majitele – je to věc 

produktu a marketingu.

Piotr Ducki podrobně popsal charakter aluviálních ložisek 
zlata v jihozápadní části Dolního Slezska a jejich vznik. Ukázal 
také lokality s největší akumulací vzácné rudy. Několik z nich je 
v bezprostředním sousedství Lubáně, což podle přednášejícího 
může mít důležitý význam pro geoturistické projekty realizované 

v této oblasti. 
Významné místo v rámci celého referátu zaujalo téma 
těžení zlata během rekreačních expedic. Autor představil 
právní a technické aspekty amatérských zlatokopeckých 
prací a vyjádřil názor, že v současné chvíli aluviální ložiska 
zlata vzhledem k rozšířenému výskytu a dostupnosti mo - 
hou být posuzována jako základ mnoha geoturistických  

projektů.

Janusz Skowroński věnoval svoji přednášku historii perel, 
které od 16. století byly získávány v Kwise. První část referá-
tu se týkala nejstarších dějin, druhá pak současných pokusů 
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obnovit v Kwise chov perlorodky říční a lokální geoturistické 
akce. Autor na příkladu perel ukázal, že ačkoliv daná suro-
vina už není dostupná, historie s ní spojená je zajímavá a tak 
lze na jejím základě vytvářet dostatečně atraktivní turistický  

produkt.

Referát Łukasza Tekiely se týkal 2. ročníku Sudetského 
festivalu minerálů, mezinárodní události geoturistického cha-
rakteru, z pohledu organizátora a adresátů. Velmi podrobně 
pojednal o organizačních problémech během jednotlivých 
etap příprav akce a během jejího konání. Účastníci worksho-
pu se mohli dozvědět, jaké výzvy se vyskytují během 
příprav takto velké venkovní akce a jak je úspěšně zvládat. 
Łukasz Tekiela probral logistické, rozpočtové, infrastrukturní 
a marketingové aspekty a také téma lidských zdrojů akce. Pou-
kázal na chyby a úspěchy organizátorů a prezentoval plány do  

budoucna. 

Po přednáškovém bloku se konala diskuse věnovaná 
následujícím otázkám:

1. Suvenýry z lokálních hornin a minerálů – stojí za to je vytvářet 
a komu mají být určeny?

2. Rýžování zlata v terénu – námět na atraktivní geoturistický 
produkt nebo činnost jen pro malou skupinu nadšenců?

Závěry týkající se první otázky:
• dodávka suvenýrů vyrobených z lokálních minerálních a skal-

ních surovin je velice nízká;

• chybějí (především v Polsku) řemeslníci vyrábějící suvenýry 
a šperky z lokálních minerálů a hornin;

• pokud se lokální produkty vyrobené z místních surovin 
vyskytnou na turistickém trhu, nebudou konkurenceschop-
né s nabídkou ze zahraničí. Nicméně současné zkušenosti  
ukazují, že najdou své majitele a budou hodnotným doplně- 
ním nabídky reklamních produktů souvisejících s geologií  

a mineralogií; 

• stojí za to organizovat work shopy nebo dokonce profesní 
třídy, kde by byly vyučovány způsoby základního opraco- 
vání minerálů a hornin, včetně umělecké výroby šperků   

a suvenýrů;

• místní samosprávy by měly být povzbuzovány k podpoře 

czesnych prób przywrócenia w Kwisie skójki perłoródki oraz 
lokalnego eventu geoturystycznego. Autor na przykładzie pereł 
pokazał, że nawet jeśli dany surowiec nie jest już dostępny, ale 
związana z nim historia jest atrakcyjna, to można w oparciu o nią 

zbudować udany produkt turystyczny.

Referat Łukasza Tekieli dotyczył II edycji Sudeckiego Festiwalu 
Minerałów - międzynarodowego wydarzenia o charakterze 
geoturystycznym. Autor przedstawił przedsięwzięcie od strony 
organizatora i odbiorców. Bardzo szczegółowo omówił pro-
blemy organizacyjne na poszczególnych etapach przygotowań 
do eventu oraz już podczas jego trwania. Uczestnicy warszta-
tów mogli się dowiedzieć, jakie wyzwania pojawiają się podczas 
budowy tak dużej imprezy plenerowej i jak im sprostać.  Łukasz 
Tekiela omawiał aspekty logistyki, budżetu, infrastruktury, 
marketingu i zaplecza osobowego wydarzenia. Wskazał błędy 
i sukcesy organizatorów oraz przedstawił plany na przyszłość. 

Po wygłoszeniu referatów miała miejsce dyskusja 
poświęcona następującym zagadnieniom:

1. Pamiątki z lokalnych skał i minerałów – czy warto je wytwa-
rzać i do kogo mają być adresowane?

2. Płukanie złota w terenie – pomysł na atrakcyjny produkt geo-
turystyczny, czy zajęcie tylko dla wąskiego grona pasjonatów?

Wnioski odnoszące się do pierwszego zagadnienia:
• podaż  pamiątek wykonanych z lokalnych surowców mineral-

nych i skalnych jest bardzo niska,

• brakuje (przede wszystkim w Polsce) rzemieślników wytwarza-
jących pamiątki i biżuterię z lokalnych surowców mineralnych 

i skalnych,

• lokalne produkty wykonane z rodzimych surowców, nawet 
jeśli zaczną częściej pojawiać się na rynku turystycznym, nie 
będą w stanie konkurować z ofertą zagraniczną. Niemniej 
jednak dotychczasowe doświadczenia pokazują, że znajdą one 
nabywców i będą stanowić wartościowe uzupełnienie oferty 

gadżetów związanych z geologią i mineralogią,

• warto, a wręcz należy organizować warsztaty lub nawet klasy 
zawodowe kształcące umiejętności podstawowej obróbki mi-

nerałów i skał oraz wytwarzania pamiątek,

• należy zachęcać samorządy do wspierania i promowania 
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Dr. Łukasz Tekiela 

se s účastníky 

podělil o zkušenosti 

s pořádáním 

každoročního 

Sudetského festivalu 

minerálů v Lubáni.
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a propagaci lokálních iniciativ souvisejících s výrobou suvenýrů 
z místních minerálů a hornin;

• měly by se dělat společné (zahrnující několik jednotek 
samosprávy) projekty podporující a propagující lokální produkty 

vyrobené z minerálů a hornin. 

Závěry týkající se druhé otázky:
• naplaveniny lubáňského a lwoweckého okresu obsahují 
dostatečné množství zlata k úspěšnému pořádání tohoto druhu 

exkurzí,

• lokální aluviální ložiska zlata nemají hospodářský vý- 
znam,

• získávání zlata z říčních naplavenin nevyžaduje porušení  
půdy, jedná se jen o vyplachování štěrku, který se stejně vrací 

do potoku nebo řeky,

• v současné době značně vzrůstá zájem o plenérové work- 
shopy zaměřené na získávání minerálů a zlata, 

• rýžování zlata v potocích se dosud nenabízelo jako geoturis-
tická atrakce v lubáňském nebo lwoweckém okrese, 

• stojí za to zpracovat geoturistický projekt související s rýžová-
ním zlata v terénu.

Druhý den geoturistického workshopu v Lubáni
Účastníci workshopu navštívili 24. září podzemní turistickou 
trasu ve vesnici Krobica a povrchový lom sericitových břidlic. 
Během exkurzí se seznámili s problémy úprav bývalých 
lomů pro potřeby turistických objektů a poznávali dějiny 
těžby cínu a kobaltu v Jizerských horách. Měli také možnost 
samostatného hledání pyritových krystalů a granátů v místní  

dobývce. 

lokalnych inicjatyw związanych z wytwarzaniem pamiątek z ro-
dzimych surowców mineralnych i skalnych.

• należy podejmować wspólne (obejmujące kilka jednostek 
samorządowych) projekty wspierające i promujące lokalne 

produkty z minerałów i skał.

Wnioski odnoszące się do drugiego zagadnienia:
• aluwia powiatu lubańskiego i lwóweckiego zawierają wystar-

czające ilości złota, aby czerpać radość z takich wypraw,

• lokalne aluwialne złoża złota nie mają znaczenia gospodar-
czego,

• pozyskiwanie złota z aluwiów rzecznych nie wymaga naru-
szania gruntu a jedynie przepłukiwania żwiru, który i tak wraca 

do strumienia lub rzeki,

• obecnie obserwuje się duży wzrost zainteresowania plenero-
wymi warsztatami pozyskiwania minerałów i złota,

• płukanie złota w strumieniach nie było dotąd oferowane  
w postaci atrakcji geoturysytcznej na terenie powiatu lubań-

skiego i lwóweckiego,

• warto opracować projekt produktu geoturystycznego zwią-
zanego z płukaniem złota w terenie.

Drugi dzień warsztatów geoturystycznych w Lubaniu
24 września uczestnicy warsztatów odwiedzili podziemną trasę 
turystyczną w Krobicy oraz odkrywkową kopalnię łupków se-
rycytowych. W trakcie wycieczki zapoznali się z problematyką 
adaptacji dawnych kopalni na potrzeby obiektów turystycznych 
oraz poznali historię wydobycia cyny i kobaltu w Górach Izer-
skich. Otrzymali także możliwość samodzielnego poszukiwania 

kryształów pirytu i granatów w miejscowym wyrobisku. 

Wizyta w geoparku w Krobicy i kopalni św. Jana, należących do najstarszej kopalni na Dolnym Śląsku, w której wydobywano cynę.

Návštěva geoparku v Krobici a štoly Sv. Jana náležící k nejstaršímu dolu v Dolním Slezsku, ve kterém se těžil cín. 
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