
50. Miêdzynarodowa Wystawa i Gie³da Minera³ów, Skamienia³oœci
i Wyrobów Jubilerskich Pa³ac Minera³ów

Warszawa, 18–19.09.2010

W dniach 18 i 19 wrzeœnia br. w Pa³acu Kultury i Nauki

w Warszawie odby³a siê 50. Jubileuszowa Miêdzynarodo-

wa Wystawa i Gie³da Minera³ów, Skamienia³oœci i Wyro-

bów Jubilerskich Pa³ac Minera³ów.

Jest to najwiêksza i najbardziej presti¿owa impreza tar-

gowa w tej bran¿y w kraju. Ma równie¿ najd³u¿sze tradycje

w Polsce, bowiem warszawska impreza jako pierwsza

osi¹gnê³a tak imponuj¹cy wiek. Ju¿ od ponad æwieræwie-

cza mo¿na w Warszawie dwa razy w roku podziwiaæ naj-

piêkniejsze okazy minera³ów i skamienia³oœci oraz nie-

zwykle efektowne wyroby jubilerskie.

Miêdzynarodowa Wystawa i Gie³da Minera³ów, Ska-

mienia³oœci i Wyrobów Jubilerskich umo¿liwi³a wystaw-

com z ca³ego œwiata zaprezentowanie swoich wyrobów i

zbiorów, natomiast zwiedzaj¹cym da³a mo¿liwoœæ ich

podziwiania i zakupienia. Pa³ac Minera³ów obj¹³ tematyk¹

zarówno naturalne okazy mineralogiczne i paleontologicz-

ne, jak równie¿ ró¿nego typu bi¿uteriê, wyroby jubilerskie,

wœród których dominowa³y wyroby ze srebra oraz naszyj-

niki i bransoletki z kamieni, a tak¿e galanteria kamienna,

m.in. lampy solne, lampy witra¿owe, œwieczniki, zegary i

termometry. Na stoiskach mo¿na by³o równie¿ znaleŸæ

„gwiazdki z nieba”, czyli meteoryty, a tak¿e zapoznaæ siê z

fachow¹ literatur¹, podrêcznikami, przewodnikami i cza-

sopismami. Tegoroczna edycja zgromadzi³a ponad 200

wystawców.

Jedn¹ z atrakcji podczas imprezy by³a specjalna wystawa

tematyczna Bursztyn – z³oto pó³nocy. Ekspozycja, w ca³oœci

poœwiêcona bursztynowi, stanowi³a nawi¹zanie, a jedno-

czeœnie uzupe³nienie wystawy, prezentowanej w PKiN

podczas poprzedniej gie³dy w lutym br. – Z³oto, srebro i

kamienie szlachetne. Mo¿na by³o na niej zobaczyæ m.in.:

diamenty, szmaragdy, rubiny, szafiry, turmaliny, akwama-

ryny, z³oto, srebro – zarówno w postaci naturalnej, jak i

wyrobów jubilerskich. Warto zaznaczyæ, ¿e szczególnie

naturalne okazy, prezentowane na tej wystawie, to najlep-

sze przyk³ady tych drogocennych minera³ów w Polsce.

Podczas wystawy Bursztyn – z³oto pó³nocy zaprezentowa-

no liczne okazy, które mo¿na znaleŸæ w Polsce. Bursztyn

ba³tycki – sukcynit wystêpuje w bardzo ró¿norodnych

formach i odmianach barwnych. Jest on równie¿ niezwy-

kle cenny ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ znajdowanych w

nim inkluzji. Mo¿na by³o podziwiaæ zarówno tradycyjne

miodowo-z³ociste bursztyny, jak równie¿ unikalne jego

odmiany – b³êkitne, czy opalizuj¹ce.

Zaprezentowano tak¿e wiele okazów zawieraj¹cych

rzadkie inkluzje roœlinne i zwierzêce. Na wystawie mo¿na

by³o obejrzeæ liczne wyroby artystyczne z bursztynu. Wie-

le z prezentowanych minera³ów na co dzieñ jest niedostêp-

nych dla publicznoœci, poniewa¿ pochodz¹ one z pry-

watnych kolekcji i muzealnych magazynów.

Nie zapomniano równie¿ o dzieciach, dla których przy-

gotowano liczne atrakcje w magicznej krainie – Geolandii.

Dzieci mog³y tu poprzez zabawy edukacyjne, przeprowa-

dzone pod opiek¹ pedagogów, twórczo rozwijaæ geolo-

giczne pasje. Prowadz¹cy Geolandiê wprowadzali zainte-

resowanych w œwiat ska³ i minera³ów, a tak¿e szeroko

pojêtych nauk o Ziemi.

Nowoœci¹ podczas jubileuszowej edycji gie³dy by³a

obecnoœæ rzeczoznawcy, który bezp³atnie pomaga³ zwie-

dzaj¹cym oceniæ wartoœæ prezentowanych wyrobów.

Mo¿na by³o równie¿ przynieœæ okazy w³asne i poddaæ je

ocenie rzeczoznawcy, zarówno pod wzglêdem jakoœci, jak

te¿ wartoœci.
Bogactwo i ró¿norodnoœæ prezentowanych minera³ów,

skamienia³oœci, oryginalna bi¿uteria i atrakcyjne ceny
przyci¹gaj¹ podczas ka¿dej wystawy tysi¹ce ludzi. Zwie-
dzaj¹cy i tym razem mieli okazjê podziwiaæ unikatowe
okazy, a wielu z nich uzupe³ni³o w³asne kolekcje.

Informacje na temat wystaw i gie³d minera³ów, skamie-
nia³oœci i wyrobów jubilerskich w Polsce, w tym równie¿ o
kolejnych edycjach Pa³acu Minera³ów, mo¿na znaleŸæ na
stronie http://palacmineralow.pl.

Kolejna, 51. edycja Miêdzynarodowej Wystawy i
Gie³dy Minera³ów, Skamienia³oœci i Wyrobów Jubilerskich
Pa³ac Minera³ów odbêdzie siê w dniach 26–27.02.2011 r.
w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. Planowany jest
udzia³ ponad 250 wystawców z kraju i z zagranicy.
Gie³dzie towarzyszyæ bêdzie wystawa specjalna Agaty –
dolnoœl¹ski skarb. Gor¹co polecamy!
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