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Wystawa mineralogiczna na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej
Granaty — minera³y jubilerskie i ska³otwórcze
Z okazji Barbórki 2007 na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej otwarto kolejn¹ wystawê mineralogiczn¹, tym razem prezentuj¹c¹ granaty. Te piêkne
jubilerskie i ska³otwórcze minera³y, pochodz¹ce ze zbiorów Muzeum Geologii Z³ó¿ im. Czes³awa Poborskiego,
wystawiono po raz pierwszy. Wystawa, pe³ni¹ca równie¿
funkcjê dydaktyczn¹, obejmuje poster z podstawowymi
informacjami o granatach, zdjêcia ich najcenniejszych
odmian oraz eksponaty ze zbiorów muzeum.
Nazwa granat wywodzi siê z czasów Albertusa Magnusa (teolog i filozof z XIII w.) i pochodzi prawdopodobnie
od ³aciñskiego s³owa granatus —owoc granatu. Od zarania
dziejów granaty wzbudza³y zainteresowanie, zaspokaja³y
potrzebê odczuwania piêkna, pobudza³y fantazjê,
pog³êbia³y przes¹dy (ró¿ne ich odmiany mia³y chroniæ od
zarazy — granaty pomarañczowe lub ró¿owoliliowe, dodawaæ wigoru i wzmacniaæ si³y witalne — purpurowe,
wzmacniaæ ludzk¹ wolê — czarne (melanit) lub usypiaæ j¹
— ¿ó³tozielone i zielone (grossular), chroniæ przed
nies³aw¹, a tak¿e przed uderzeniami piorunów — czerwone).
Ju¿ w staro¿ytnoœci by³y wysoko cenione ze wzglêdu na
swoj¹ urodê. Wyrabiano z nich bi¿uteriê, m.in. gemmy, na
których utrwalano wizerunki bogów i cesarzy (W. Heflik
Kamienie ozdobne Polski, 1989).

szaj¹ kwarc (>7 w skali Mohsa). Do tych celów u¿ywa siê
zazwyczaj mieszanin odmian nieprzeŸroczystych (pospolitych), sk³adaj¹cych siê g³ównie z almandynu i andradytu
(K. Maœlankiewicz Kamienie szlachetne, 1982).
Kolekcja granatów naszego muzeum liczy ponad 250
okazów (na wystawie zaprezentowano 101 eksponatów).
Wystawione okazy pochodz¹ z wielu znanych zag³êbi granatów: europejskich — z Austrii, Czech, Wêgier, W³och
(Tyrol), Norwegii, Niemiec (Góry Harzu) i spoza Europy
— z Australii, USA, Meksyku, Chin, Sri Lanki i Rosji
(Ural, Jakucja). Granaty polskie pochodz¹ z Gór Izerskich,
Gierczyna (z ³upków ³yszczykowych), Jordanowa i masywu Strzelina.
Najstarsze eksponaty pochodz¹ z kolekcji jezuity ks.
Jana Leopolda Szersznika (1747–1814), pioniera mineralogii i muzealnictwa geologicznego na Œl¹sku, autora najstarszej kolekcji mineralogicznej na ziemiach polskich.
Zosta³y zebrane prawdopodobnie na prze³omie XVIII i XIX w.
(w latach 1790–1802). Najwiêksz¹ czêœæ wystawy stanowi¹ minera³y z kolekcji Maksa Grundeya (1856–1946),
geodety Królewskiej Dyrekcji Kolei ¯elaznych, pasjonata
i kolekcjonera okazów geologicznych, który w latach
1934–1945 by³ dyrektorem Górnoœl¹skiego Muzeum Geo-

Ryc. 1. Spessartyn chiñski z Yun Xijan, 12 x 20 cm. Fot. £. Gawor

W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa wytwarzano
m.in. krzy¿e ozdabiane granatami, g³ównie almandynami.
Czerwonymi granatami oprawiano Ewangelie i ikony,
zachowane do dzisiaj w staroruskich cerkwiach. Granaty,
zwane równie¿ karbunku³ami, najwiêksz¹ popularnoœæ w
Europie zyska³y w XIX w., by³o to zwi¹zane g³ównie z
zainteresowaniem czeskimi piropami (granaty czeskie).
Kamienie te s¹ tak¿e dziœ cenione ze wzglêdu na swoje
walory ozdobne. Ponadto wykorzystywane s¹ do celów
œciernych, polerskich oraz w mechanice precyzyjnej (³o¿yska, mechanizmy zegarowe), bowiem twardoœci¹ przewy¿-

logii i Mineralogii w Gliwicach. Do niektórych okazów
do³¹czono oryginalne metryki, sporz¹dzone b¹dŸ w³asnorêcznie przez zbieraczy, b¹dŸ w okresie, kiedy by³y gromadzone. Wiele minera³ów zebranych podczas podró¿y do
odleg³ych czêsto miejsc globu przekazali muzeum nasi
pracownicy. Kolekcja muzealna jest stale wzbogacana na
organizowanych corocznie, pocz¹wszy od 1984 r., studenckich gie³dach minera³ów.
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Ryc. 2. Melanit z charakterystycznym pr¹¿kowaniem na œcianach
kryszta³u, kolekcja Maksa Grundeya, Dognácska, Wêgry, 7 x 5 cm

Ryc. 3. Grossular z kolekcji Maksa Grundeya, Friedeberg, rejon
Bystrzycy K³odzkiej, 9 x 6 cm. Wszystkie fot. £. Gawor

Ryc. 4. Almandyn, Granatenwald, Alpy, Austria, 10 x 5 cm

Ryc. 5. Uwarowit na kalcycie, Oxford, Kanada, 6 x 5 cm
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