Gmina Złotoryja

Ścieżka edukacyjna

Powiat Złotoryja

Miasto Złotoryja

Dymarkom Kaczawskim
patronuje Urzad Marszalkowski
Województwa Dolnoslaskiego

Patronat medialny

Dla edukacyjnych potrzeb skansenu zmodernizowana będzie ścieżka
edukacyjna „Synklina Leszczyny” z 17 stacjami na długości 3500 m
i różnicy wzniesień 80 m z rozbudowanym miejscem zakończenia
ścieżki o szałasy szkoleniowe, grillowniki i place do rekreacji.
Budowa „skansenu” zakończona zostanie
w grudniu 2011 roku.

Zlotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych
tel. 76 878 39 66
tel.kom. 0 603 561 883

www.dymarkikaczawskie.pl

dymarkikaczawski@home.pl

W głównym obiekcie ulokowane będą następujące funkcje:
? Izba Tradycji Górniczych z ekspozycjami i historią ponad 8-wiekowego
górnictwa i hutnictwa
? sala edukacyjna z ośmioma stanowiskami komputerowymi
i laboratorium przyrodniczo-geologicznym
? wielofunkcyjna seminaryjna sala do ćwiczeń kulturalno-oświatowych
? sala konferencyjna z możliwością przyjęcia jednorazowo 200 osób
? pomieszczenia hotelowe dla 40 osób docelowo
? węzeł gastronomiczny z profesjonalnym zapleczem
oraz dwoma salami konsumpcyjnym,
chłopsko-górniczą i rycerską,
mogące obsłużyć 80 osób

Oddany do użytku w 2012 r. „skansen” będzie pierwszym w naszym
regionie Przedsiębiorstwem Turystycznym w pełnym tego słowa znaczeniu
z możliwościami edukacyjno-turystycznymi jakich do tej pory nie miało
„Stare Zagłębie Górnicze” i tzw. „Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Mamy przyjemność zaprezentować pierwszą na Dolnym
Śląsku instytucję pokazującą historię śląskiej miedzi
i życie górników w warunkach możliwie zbliżonych do
średniowiecznych. Pozwoli to realizować programy
edukacyjne dla różnych grup społecznych a zwłaszcza
młodzieży w formie „zielonych szkół” i warsztatów
weekendowych.
Realizacja przewidzianych założeń pozwoli wyedukować
w ciągu jednego roku ok. 10000 osób, w tym 6500 osób
w systemie stacjonarnym (zakwaterowanie i „zielone szkoły)
i 3500 osób przyjezdnych - jednodniowych turystów.

Pod specjalnie skonstruowanym balkonem budynku głównego ulokowane będą stare ginące zawody i rzemiosło, gdzie przeprowadzane będą
warsztaty edukacyjne z młodzieżą i turystami.
Do głównych należą: ? kowal ? ceramik ? mennik ? piekarz + żarna
i podpłomyki ? papier czerpany ? obróbka kamieni szlachetnych
? rzeźba w drzewie i w piaskowcu.
W ramach infrastruktury górniczo-hutniczej na terenie skansenu zamontowane zostaną: ? piece hutnicze do wytopu metali ? średniowieczna sztolnia
górnicza ? wodospad wodny z płucznią złota ? kolejki i wagoniki górnicze
? miniatury szybów i oryginalne koła szybowe ? wiertnica górnicza
? estrada na prezentacje, konkursy, festiwale, itp.
? mini zwierzyniec ze zwierzętami niezbędnymi do życia średniowiecznych
górników ? pod murem obronnym ustawione będą stragany kupieckie dla
przybyłych rzemieślników i producentów
? figury św. Barbary i św. Floriana patronów górników i hutników

