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WYDARZENIA
Wystawa czasowa w Muzeum Geologicznym PIG-PIB
z okazji 100-lecia urodzin Jana Wy¿ykowskiego
i 60-lecia odkrycia z³ó¿ rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
60 lat temu dr Jan Wy¿ykowski odkry³ na Dolnym Œl¹sku jedno z najbogatszych na œwiecie z³ó¿
miedzi. To w³aœnie dziêki Niemu powsta³o Lubiñsko-G³ogowskie Zag³êbie Miedziowe i przedsiêbiorstwo KGHM Polska MiedŸ S.A., które dziœ znajduje
siê w œcis³ej czo³ówce œwiatowych producentów
miedzi i srebra.
Z okazji stulecia urodzin dr. Jana Wy¿ykowskiego i 60-lecia odkrycia z³ó¿ rud miedzi na monoklinie
przedsudeckiej Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zorganizowa³ sesjê naukow¹ i otworzy³ czasow¹ wystawê w
Muzeum Geologicznym. Uroczystoœci jubileuszowe
odby³y siê 25 maja 2017 r. Uczestniczyli w nich licznie
zgromadzeni goœcie, w tym dawni przyjaciele i cz³onkowie zespo³u dr. Jana Wy¿ykowskiego oraz przed- Ryc. 1. Fragment ekspozycji. Obie fot. M. Œwi³o
stawiciele KGHM Polska MiedŸ SA.
Wystawa jest trójdzielna. G³ówna czêœæ ekspozycji
znajduje siê w holu muzeum (ryc. 1). Widowiskowym jej
elementem jest wielki model rdzenia wiertniczego z otworu Sieroszowice IG-1 (ryc. 2). Ukazuje on pakiet ska³
wystêpuj¹cych w sp¹gowym odcinku profilu cechsztynu
na monoklinie przedsudeckiej, w których po raz pierwszy
stwierdzono bilansow¹ zawartoœæ miedzi. Obok modelu
znajduj¹ siê wielkogabarytowe okazy tych ska³, m.in.
wapienia podstawowego, ³upku miedzionoœnego i dolomitu cechsztyñskiego. Towarzysz¹ im liczne tablice, na których w przystêpny sposób wyjaœniono, czym jest miedŸ,
sk¹d siê wziê³a w skorupie ziemskiej w formie z³ó¿, do czego jest wykorzystywana, jakie s¹ g³ówne minera³y z³ó¿ rud
miedzi oraz ukazano nowoczesn¹ liniê produkcyjn¹
KGHM Polska MiedŸ SA. Na wystawie tej nie mog³o
zabrakn¹æ najciekawszych okazów minera³ów i ska³ z odcinka z³o¿owego, w tym piêknie inkrustowanego chalkopirytem odcisku permskiej ryby œledziowatej. Wyj¹tkowymi
eksponatami s¹ te¿ miedziana katoda oraz artystyczna
instalacja, sk³adaj¹ca siê z walcówki i drutu miedzianego.
Druga czêœæ ekspozycji zosta³a poœwiêcona odkrywcy
z³ó¿ rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Na szeœciu
Ryc. 2. Model rdzenia wiertniczego z otworu Sieroszoœciankach posterowych umieszczono bogato ilustrowane
wice IG-1 – fragment ekspozycji
licznymi fotografiami tablice z ¿yciorysem dr. Jana Wy¿ykowskiego. O tym, jak ¿ywa jest pamiêæ o Nim, œwiadczy
bardzo du¿a liczba instytucji, ulic i placów Jego imienia, cje niektórych map z³o¿owych wykonanych przez dr. Jana
a tak¿e liczba pomników i obiektów, których jest patronem. Wy¿ykowskiego, jak równie¿ gablota z minera³ami miedzi.
Znacz¹cej pomocy w przygotowaniu wystawy udzieSzczególn¹ pamiêci¹ jest On otaczany na ziemi lubiñskiej,
któr¹ Jego odkrycie przemieni³o w kwitn¹cy gospodarczo li³o przedsiêbiorstwo KGHM Polska MiedŸ SA, któremu
region Polski. Tê czêœæ wystawy zdobi¹ rdzenie wiertnicze kierownictwo muzeum sk³ada serdeczne podziêkowania.
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Mo¿na to uczyniæ
pochodz¹ce z otworu Sieroszowice IG-1, pieczo³owicie
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9:00–15:00 i w niedziele
przechowywane w PIG-PIB i rzadko udostêpniane.
Trzecia czêœæ wystawy jest przeznaczona przede w godz. 10:00–14:00. Wystawa bêdzie otwarta do listopada
wszystkim dla osób interesuj¹cych siê z³o¿ami, a z³o¿ami 2017 r., a potem jej elementy zostan¹ udostêpnione na stromiedzi w szczególnoœci. Obejmuje ona osiem posterów nie internetowej www.pgi.gov.pl/portal/page/muzeum.
prezentuj¹cych ró¿ne zagadnienia miedzionoœnoœci
W³odzimierz Mizerski
monokliny przedsudeckiej. Wa¿n¹ jej czêœci¹ s¹ reproduk420

