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Wczoraj (5.07.2018) w trakcie konferencji wprowadzającej do Sudeckiego Festiwalu Minerałów zaprezentowano w
Lubaniu trzy okazy złota rodzimego. Wartość prezentowanego fragmentu kolekcji jest oszałamiająca i liczona w
setkach tysięcy euro. Organizatorzy imprezy postanowili w plenerze zaprezentować małą próbkę kolekcji „Gorączka
złota”, którą będzie można zobaczyć już od 12 lipca.
Dziś w samo południe wyrobisko po starym kamieniołomie w parku na Kamiennej Górze w Lubaniu, gdzie już za
tydzień oficjalnie rozpocznie się SFM, zyskało poważnie na wartości. Wewnątrz starego kamieniołomu
zaprezentowano złoto, którego wartość szacuje się w setkach tysięcy euro. Okazy zostaną zaprezentowane na
wystawie „Gorączka złota” w trakcie SFM, o którym w trakcie konferencji opowiadali organizatorzy imprezy.
Samą konferencję transmitowaliśmy na żywo na naszym Facebook-owym profilu, do którego polubienia serdecznie
zapraszamy.
W trakcie konferencji dowiedzieliśmy się co czeka gości pierwszej edycji SFM, która odbędzie się w dniach 12 -15
lipca 2018 roku. Główną częścią Festiwalu jest Giełda Minerałów i Biżuterii, największa tego typu impreza w tej
części Europy. Wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentują na swoich stoiskach minerały, skamieniałości oraz wyroby
jubilerskie. Giełdzie towarzyszyć będą targi staroci, rękodzieła oraz jarmark różnorodności.
W trakcie SFM po raz pierwszy w Polsce zostanie utworzona GEOstrefa i będzie ona jedną z centralnych atrakcji
imprezy. Znajdzie się w niej szereg udostępnionych bezpłatnie stoisk poświęconych największym atrakcjom
geoturtystycznym Dolnego Śląska. Zaprezentują się w niej muzea geologiczne, kopalnie i podziemne trasy
turystyczne oraz geoparki. Na każdym z przygotowanych stoisk na gości czekać będą prezentacje, gry, zabawy i
warsztaty edukacyjne związane z geologią – dla dzieci i dorosłych.
SFM to również osiem unikatowych wystaw o bardzo różnorodnej tematyce. Będzie można je obejrzeć w
pomieszczeniach Muzeum Regionalnego w Ratuszu, w Wieży Brackiej oraz w parku nieopodal Wieży Brackiej.
Łącznie zaprezentowanych zostanie kilka tysięcy unikalnych okazów. Jedną z wystaw będzie właśnie „Gorączka
złota”, której fragment dziś zaprezentowano. Pozostałe tytuły wystaw to między innymi „Latające klejnoty – minerały
i owady”, „Lód – niezwykły minerał” czy „Agaty świata”.
Jedną z atrakcji, których Lubań na tą skalę jeszcze nie widział ma być wesołe miasteczko, które zostanie ulokowane
na targowisku miejskim. Natomiast wzdłuż murów przy ul. Podwale staną dmuchańce – atrakcje dla najmłodszych.
Więcej o SFM dowiecie się oglądając naszą transmisję bądź wchodząc na stronę Sudeckiego Festiwalu Minerałów

