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WYDARZENIA
Wystawa „Siarka z piek³a rodem”
w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance
Jedn¹ z form udostêpniania zbiorów i materia³ów zgromadzonych w Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(PIG-PIB) jest dzia³alnoœæ wystawiennicza. Prowadzona w
muzeum w Warszawie, ale równie¿ w innych oœrodkach
muzealnych i edukacyjnych w ca³ym kraju, stanowi podstawowy œrodek oddzia³ywania na zwiedzaj¹cych. Bogactwo i unikatowoœæ zbiorów pozwala na organizowanie
wystaw o szerokiej tematyce geologicznej, a ekspozycje
czasowe daj¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania okazów na co
dzieñ niedostêpnych dla publicznoœci, bo przechowywanych w magazynie zbiorów muzealnych.
W ramach wspó³pracy PIG-PIB z Centrum Kultury
i Sportu w Chêcinach 12 maja br. w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance zosta³a otwarta wystawa pt. „Siarka z piek³a rodem”, przygotowana przez Muzeum Geologiczne. W uroczystoœci uczestniczy³ burmistrz
gminy i miasta Chêciny Robert Jaworski, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Chêcinach Renata Janusz, kierownik Muzeum Geologicznego PIG-PIB W³odzimierz
Mizerski, radni gminy, przedstawiciele powiatu kieleckiego, dawni górnicy kopalni na Miedziance, dyrektorzy lokalnych szkó³ i m³odzie¿ szkolna i liczni inni goœcie.
Od tysi¹cleci siarka, roztaczaj¹ca wokó³ siebie charakterystyczn¹ woñ, by³a znajdowana w s¹siedztwie kraterów
wulkanicznych, kierowa³a ludzkie wyobra¿enia w stronê
piekielnych otch³ani.
Na ekspozycji zaprezentowano jeden z najd³u¿ej znanych cz³owiekowi pierwiastków chemicznych, który odegra³ istotn¹ rolê w rozwoju cywilizacji i ma kluczowe
znaczenie dla dzisiejszego przemys³u. Omówiono zastosowanie tego surowca w przemyœle oraz metody jego pozyskiwania zarówno w przesz³oœci, jak i obecnie. Du¿o
miejsca poœwiêcono siarce rodzimej, bo choæ dziœ w Polsce
pozyskuje siê j¹ tylko w Kopalni Siarki Osiek, to z³o¿a
z okolic Tarnobrzega, udokumentowane dziêki badaniom
prof. dr. in¿. Stanis³awa Paw³owskiego, pracownika Pañstwowego Instytutu Geologicznego, przez wiele lat stanowi³y
bardzo wa¿n¹ i dochodow¹ dla pañstwa ga³¹Ÿ przemys³u.
Czêœæ plansz poœwiêcono siarce jako pierwiastkowi, jej
w³aœciwoœciom chemicznym i fizycznym oraz zwi¹zkom
wystêpuj¹cym naturalnie w przyrodzie – siarczkom i siarczanom. Jednak g³ównym elementem wystawy s¹ wyj¹tkowej urody okazy, które pochodz¹ przede wszystkim
z krajowych kopalñ siarki. Oprócz nich s¹ równie¿ prezentowane minera³y z innych miejsc na œwiecie, takich jak
Maroko, Rumunia i Francja. Na wystawie znalaz³y siê oka-

zy siarki o barwie cytrynowej i miodowej, o du¿ych dobrze
wykszta³conych kryszta³ach, jak równie¿ siarki pylastej.
Wœród siarczanów zaprezentowano niebieski anhydryt oraz
gips w jego licznych bardzo ozdobnych formach, takich jak
„ró¿a pustyni” czy „jaskó³czy ogon”. Siarczany strontu
i baru (celestyn i baryt) rozœwietli³y gabloty ró¿norodnie
wykszta³conymi kryszta³ami – od bezbarwnych do ciemnomiodowych. Wystawê minera³ów uzupe³niaj¹ siarczki,
a wiêc efektowniej prezentuj¹ce siê okazy o metalicznym
po³ysku – od z³otawego pirytu i chalkopirytu po ciemnoo³owianoszar¹ galenê.
Wystawa „Siarka z piek³a rodem” to kolejna ju¿ ekspozycja przygotowana przez Muzeum Geologiczne i zaprezentowana w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego.
W roku ubieg³ym mo¿na by³o zwiedzaæ wystawê „Skamienia³oœci kluczem do przysz³oœci – amonity – w³adcy pradawnych mórz”, na której zaprezentowano skamienia³oœci
ró¿norodnej fauny morskiej, m.in. ramienionogi, œlimaki,
ma³¿e, koralowce, g¹bki i szkar³upnie. G³ównym jej elementem by³y jednak amonity pochodz¹ce z utworów jury
Gór Œwiêtokrzyskich, Jury Krakowsko-Wieluñskiej, Niecki Nidziañskiej, Wy¿yny Lubelskiej i Roztocza oraz okolic
Opola. Wielkoformatowe wydruki panoram toni morskiej
sprzed milionów lat stanowi³y atrakcyjne t³o dla okazów.
Na wystawie pokazano eksponaty ze zbiorów Muzeum
Geologicznego, a istotn¹ jej czêœæ stanowi³y okazy z kolekcji Adriana Kina, która by³a prezentowana równie¿ w
muzeum PIG-PIB w Warszawie oraz Muzeum Ziemi Wieluñskiej w Wieluniu.
Udostêpniaj¹c z w³asnych zbiorów okazy na ekspozycje przygotowywane przez ró¿ne instytucje w kraju i zagranic¹, organizuj¹c wystawy czasowe na terenie instytutu,
a tak¿e w innych muzeach i jednostkach kulturalnych,
przyczyniamy siê do poszerzenia wiedzy geologicznej, rozbudzania zainteresowania t¹ dziedzin¹ nauki oraz szerokiej
promocji dorobku naukowego PIG-PIB. Dziêki temu mamy wp³yw na kszta³towanie postaw spo³ecznych sprzyjaj¹cych ochronie naszego dziedzictwa przyrodniczego.
Realizacj¹ wystawy oraz przygotowaniem tekstów zajmowali siê: Izabela Olczak-Dusseldorp, Monika Krzeczyñska, El¿bieta Jackowicz, Marlena Œwi³o, Krystyna Wo³kowicz, W³odzimierz Mizerski.
Wystawê „Siarka z piek³a rodem” mo¿na zwiedzaæ do
czerwca 2017 r. od poniedzia³ku do soboty w godzinach
10.00–17.00.
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