Przegl¹d Geologiczny, vol. 53, nr 2, 2005

Wystawa Siarka — z piek³a rodem w Muzeum Geologicznym PIG
W dniu 03.12.2004 r., w trakcie obchodzonych w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym uroczystoœci barbórkowych, w Muzeum Geologicznym PIG otwarto now¹
wystawê, pt. Siarka — z piek³a rodem. Pretekstem do zorganizowania wystawy czasowej by³o pó³wiecze odkrycia
z³ó¿ siarki w Polsce.
Siarka jest pierwiastkiem chemicznym rozpowszechnionym w ca³ym Uk³adzie S³onecznym; wystêpuje w przyrodzie w stanie wolnym oraz w zwi¹zkach chemicznych,
stanowi¹c 0,7% wagowych globu ziemskiego. W skorupie
ziemskiej wystêpuje w stanie rodzimym i w wielu minera³ach — siarczkach, siarkosolach i siarczanach.
Zasoby siarki w Polsce s¹ oszacowane na oko³o 750 mln
ton, co stanowi a¿ 30% rozpoznanych zasobów œwiatowych. Zosta³y one odkryte w latach 1953–1976 przez profesora Stanis³awa Paw³owskiego (1910–1992) — pracownika Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Pierwsz¹ kopalni¹ siarki w Polsce by³a, uruchomiona
w 1957 r., KS Piaseczno, w której eksploatowano siarkê
metod¹ odkrywkow¹. Pierwsza otworowa kopalnia siarki,
Grzybów, powsta³a w 1966 r. i by³a pierwsz¹ tego typu
kopalni¹ w Europie.
W latach 80. ubieg³ego wieku Polska zajmowa³a trzecie miejsce na œwiecie w wydobyciu siarki. W rekordowym,
1981 r. wydobyto 5,05 mln ton siarki. Na prze³omie lat 80.
i 90. XX w., w wyniku pojawienia siê na rynku du¿ej iloœci
siarki pochodz¹cej z odsiarczania ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz drastycznej obni¿ki cen tego surowca,
koniunktura w œwiatowym górnictwie siarki za³ama³a siê.
Dzisiaj w Polsce dzia³a tylko jedna kopalnia siarki, Osiek,
w której stosowane s¹ surowe regu³y ochrony œrodowiska.
O tym wszystkim informuje wystawa. Jednak przede
wszystkim poœwiêcona jest ona piêknu minera³ów siarki.
Na wystawie zgromadzono nie tylko okazy siarki rodzi-

mej, celestynu, kalcytu i gipsu, minera³ów wystêpuj¹cych
w polskich, neogeñskich z³o¿ach siarki w zapadlisku przedkarpackim, ale i siarczki — piryt, chalkopiryt, markasyt,
galenê, sfaleryt i in. Ekspozycji towarzyszy scenografia
imituj¹ca kawernê skaln¹ z kryszta³ami siarki rodzimej.
Rozpoczynaj¹c uroczystoœæ dyrektor naczelny PIG,
prof. dr. hab. Leszek Marks przedstawi³ osi¹gniêcia instytutu w 2004 r. oraz wrêczy³ nagrody i odznaczenia pracownikom instytutu. Nastêpnie dr Izabela Ploch, zastêpca
kierownika Muzeum Geologicznego PIG, zaprezentowa³a
wystawê, a uroczystego jej otwarcia dokonali goœcie honorowi: doc. dr hab. Katarzyna Paw³owska i sekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju, dr hab.
Krzysztof Szama³ek. Zaproszeni goœcie z du¿ym zainteresowaniem obejrzeli wystawê, podziwiaj¹c piêkno unikatowych obecnie minera³ów siarki i nowatorsk¹ scenografiê.
Szczególnie zainteresowany wystaw¹ by³ pose³ na sejm RP
W³adys³aw Stêpieñ, który pracowa³ w kopalniach siarki w
rejonie Tarnobrzegu i tematyka poruszana na wystawie jest
mu doskonale znana.
Na sukces wystawy z³o¿y³ siê trud wielu pracowników
Muzeum Geologicznego PIG. Wyrazy uznania nale¿¹ siê
pani artystce plastyk Agacie Olszyñskiej i pomagaj¹cej jej
wolontariuszce Annie WoŸniak. Nad merytoryczn¹ stron¹
wystawy czuwali: El¿bieta Jackowicz, Izabela Ploch,
Karol Sabath, Jolanta Smoleñ i Krystyna Wo³kowicz. Grafika jest przede wszystkim zas³ug¹ Moniki Krzeczyñskiej,
a w pracach technicznych uczestniczy³y równie¿ Bogumi³a
Giblewska, Irena Rakowicz-Pyd i El¿bieta Zdrojewska.
Wystawa bêdzie czynna do 20.06.2005 r. Zapraszamy
do jej zwiedzania.
W³odzimierz Mizerski & Izabela Ploch
Serwis fotograficzny na str. 175

Kryszta³y Rosji — przyroda, nauka, sztuka w Muzeum Techniki NOT w Warszawie
Z okazji Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce, obchodzonych 09–14.10.2004 r., w Muzeum Techniki NOT w Warszawie zorganizowano wystawê zatytu³owan¹ Kryszta³y
Rosji — przyroda, nauka, sztuka. Ekspozycjê przygotowa³y
3 instytucje Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, a mianowicie Pañstwowe Muzeum Geologiczne RAN im. W.I. Wiernadskiego, Instytut Krystalografii RAN im. A.W. Szubnikowa oraz Muzeum Mineralogii RAN im. A.J. Fersmana.
Uroczyste otwarcie tej piêknej i o bogatej treœci wystawy, w ciekawej scenografii W. Czernienko, odby³o siê w
dniu 09.10.2004 r. Licznie zgromadzonych goœci powita³
dyrektor Muzeum Techniki — in¿. J. Jasiuk. Nastêpnie
interesuj¹ce przemówienia wyg³osili profesorowie: A.F. Andrejew (wiceprezes RAN), G.W. Ku³abin (dyrektor Muzeum
Geologicznego RAN) oraz prof. J. Lipkowski (wiceprezes
PAN).
W przyrodniczej czêœci wystawy eksponowana by³a
kolekcja minera³ów wykszta³conych w formie mono- i
polikryszta³ów o fascynuj¹cych kszta³tach i zabarwieniu.
Powsta³y one w szczególnych warunkach geologicznych,
w których przestrzeñ do rozrastania siê, ciœnienie i temperatura, dop³yw i chemizm roztworów, a tak¿e odpowiednio d³ugi czas krystalizacji umo¿liwi³y wzrost du¿ych,
wieloœciennych osobników, zaskakuj¹cych rozmaitoœci¹
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geometrycznych kszta³tów, wielkoœci¹ i barw¹. Prezentowane by³y kryszta³y tak popularnych minera³ów
ska³otwór- czych, jak kalcyt, kwarc, muskowit i in. Te
same minera³y jako sk³adniki g³ówne lub poboczne ska³
wystêpuj¹ na ogó³ w formie ziarn o s³abo zachowanych
zewnêtrznych cechach kryszta³ów. Warto zaznaczyæ, ¿e
kalcyt w zale¿- noœci od warunków genezy tworzy a¿ 700
odmian.
Najwiêksze zainteresowanie zwiedzaj¹cych budzi³y
okazy kamieni ozdobnych i minera³ów rzadko spotykanych, jak topaz, malachit, analcym, apatyt, beryl i egiryn.
Wystawa ukaza³a ogromne bogactwo kryszta³ów
wystêpuj¹cych na obszarze Rosji, zw³aszcza w jej azjatyckiej czêœci i w rejonie Uralu — wielkiego szwu tektonicznego, spinaj¹cego Europê i Azjê. Góry te — jak pisa³
sybirak D.N. Mamin — s¹ krain¹ obdarzon¹ przez przyrodê z niepojêt¹ hojnoœci¹ — nigdzie na ca³ym œwiecie nie
spotyka siê takiej ró¿norodnoœci minera³ów na tak stosunkowo ograniczonej powierzchni i w takich imponuj¹cych
postaciach. Tu odkryto najwiêkszy rosyjski samorodek
z³ota (wa¿¹cy 36 kg), znaleziono i zbadano kilkadziesi¹t
nowych minera³ów, a tak¿e za³o¿ono pierwszy w œwiecie
rezerwat mineralogiczny. Tu te¿ ci¹gle dzia³a zespó³ kopalñ Rosyjska Brazylia.
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Ryc. 1. Otwarcie wystawy Siarka — z piek³a rodem. Wstêgê
przecinaj¹ g³ówny geolog kraju, dr hab. K. Szama³ek i doc. Katarzyna Paw³owska

Ryc. 4. Fragment ekspozycji. Wszystkie fot. M. Krzeczyñska

Ryc. 2 i 3. Zwiedzaj¹cych zachwyca³y ró¿norodnoœci¹ swych
form eksponowane na wystawie celestyny z kopalni w Machowie

