
Skamienia∏e tropy dinozaurów
znane sà ze wszystkich kontynentów 
i sà obiektem zainteresowania wielu
paleontologów. Badania tych skamienia-
∏oÊci pozwalajà wnioskowaç m. in. 
o  spo∏ecznych zachowaniach dinozau-
rów takich jak: opieka nad m∏odymi,
stadny tryb ˝ycia wielu gatunków czy
metodach polowania (mniejsze drapie˝-
niki atakujàce du˝ych roslino˝erców).
Badania zmiennoÊci Êladów dinozaurów
w czasie ery mezozoicznej pomagajà
lepiej zrozumieç ewolucj´ tych zwie-
rzàt, która trwa∏a bardzo d∏ugo – ponad
160 milionów lat. 

Pierwsze tropy dinozaurów w
Polsce zosta∏y odkryte dla nauki w 1959
roku w Górach Âwi´tokrzyskich przez
doc. W∏adys∏awa Karaszewskiego, pra-
cownika Paƒstwowego Instytutu Geolo-
gicznego. Âlady te by∏y znane ju˝
wczeÊniej mieszkaƒcom tego regionu.
Górnicy  pracujàcy w kamienio∏omach 
i sztolniach znajdowali wielokrotnie te
tajemniczo wyglàdajàce trójpalczaste

odciski ∏ap utrwalone w skale i okreÊlali
je mianem „diabelskich stóp”.  Sta∏y si´
one wÊród Êwi´tokrzyskich gaw´dzia-
rzy motywem przewodnim fantastycz-

nych i przera˝ajàcych opowieÊci 
o diab∏ach. DziÊ te obiekty z piek∏a

Czytaj dalej na str. 7

Tropy dinozaurów z Polski

Na wst´pie w imieniu Organizatora
– Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Przyjació∏ Nauk o Ziemi  –
pragniemy serdecznie podzi´kowaç, 
˝e zdecydowali si´ Paƒstwo na odwie-
dzenie naszej Wystawy. Impreza ta 
ma charakter cykliczny i jest jednà 
z najstarszych, a z pewnoÊcià najbar-
dziej renomowanà wystawà i gie∏dà 

w ca∏ym kraju. Dotychczasowe ankiety
wskazujà, ˝e po∏àczenie formu∏y ekspo-
zycji o charakterze muzealnym z mo˝li-
woÊcià zakupu niektórych eksponatów
jest o wiele bardziej atrakcyjne 
z punktu widzenia zwiedzajàcych. 
Z drugiej strony w dzisiejszych czasach
ka˝dy zakup to powa˝na decyzja,
dlatego te˝ przedstawiamy Paƒstwu
krótki przewodnik, który powinien
pomóc podczas dokonywania zakupów. 

ASORTYMENT

Wszystkie nasze imprezy charakte-
ryzujà si´ du˝à ró˝norodnoÊcià pre-
zentowanych produktów. Z punktu
widzenia kolekcjonerów oczywiÊcie
najwa˝niejsze sà minera∏y i skamienia-
∏oÊci, których bogactwo jest porówny-
walne jedynie z wystawami muzealnymi
oraz mo˝e dwoma innymi imprezami
tego typu w kraju. Oprócz kamieni
nieobrobionych, stanowiàcych niejako
„dusz´ imprezy” napotkacie Paƒstwo
równie˝ niezwykle urozmaicone wy-
roby jubilerskie wykonane zarówno z 

kamieni, jak i metali szlachetnych.
WÊród nich najpopularniejsze sà
naszyjniki i bransoletki z kamieni
obrobionych, wyroby ze srebra,
bursztyn, koral, opale i per∏y. Osobnà
kategori´ stanowià wyroby tzw.:
galanterii kamiennej (np. zegary,
szachy i figurki) oraz lampy witra˝owe,
wykonane zarówno z kamieni natural-
nych, jak i kolorowego szk∏a. Ca∏oÊci
asortymentu dope∏niajà akcesoria
kolekcjonerskie i fachowa literatura.
Tym samym ka˝da Mi´dzynarodowa
Wystawa i Gie∏da to swoisty przeglàd
wszystkiego, co ma zwiàzek z szeroko
poj´tym rynkiem kolekcjonerskim 
i jubilerskim w Polsce.

WARTOÂå I CENA OKAZÓW

Najwa˝niejszym pytaniem z punktu
widzenia ka˝dego kupujàcego jest
pytanie o wartoÊç okazu lub wyrobu.
Jakkolwiek jedynà prawdziwà odpowie-
dzià na to pytanie jest stara arabska

Czytaj dalej na str. 2

W numerze:

WYPRAWA NA SPITSBERGEN

Na prze∏omie lipca i sierpnia
2007 roku, dzi´ki pomocy osób 
z Ko∏a Naukowego Paleobiologów
Uniwersytetu Warszawskiego uda∏o
si´ zorganizowaç wypraw´ poszuki-
wawczà na Spitsbergen, której
celem by∏o zebranie kolekcji skamie-
nia∏oÊci roÊlinnych na potrzeby
powstajàcego w Solcu Kujawskim
Muzeum Ziemi.

Pi´cioosobowa grupa spotka∏a
si´ po raz pierwszy w Szczecinie.
Stamtàd, po ostatnim zaprowian-
towaniu, wyruszyliÊmy busem do
Berlina gdzie wsiedliÊmy na pok∏ad
samolotu lecàcego do Kopenhagi.
Dalej do Oslo, potem do Tromso 
i ostatni skok do Longyearbyen 
– oko∏o tysiàc kilometrów od biegu-
na pó∏nocnego. Doba podró˝y w dzi-
siejszych czasach wystarcza, aby
znaleêç si´ za kr´giem polarnym...

Czytaj str. 3

KOPALNIE W RUMUNII...

Region górniczy Baia Mare
po∏o˝ony w pó∏nocno-zachodniej
Rumunii (Maramures) nale˝a∏ do
ostatnich w Europie miejsc, z których
pochodzi∏y wysokiej klasy, zró˝nico-
wane i bardzo liczne okazy minera-
∏ów.   Obszar ten zas∏ynà∏ z bogatej
mineralizacji hydrotermalnej wyst´-
pujàcej w obr´bie z∏ó˝ polimeta-
licznych. Kopalnie Herja, Baia Sprie,
Cavnic i Turt dostarcza∏y ka˝de-
go roku tysi´cy okazów – g∏ównie
kwarcu, kalcytu, barytu, dolomitu,
gipsu i pospolitych siarczków 
(sfalerytu, galeny, pirytu, chalkopi-
rytu), ale równie˝ rzadszych i cz´sto
niemniej spektakularnych antymo-
nitów, tetraedrytów, realgarów, rodo-
chrozytów, scheelitów, jamesonitów,
semseyitów czy berthierytów. 
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maksyma, mówiàca, ˝e „towar jest wart
tyle, ile zap∏aci za niego kupiec”, 
to jednak poni˝ej przedstawiamy kilka
kryteriów, którymi kierujà si´ zarówno
doÊwiadczeni wystawcy, jak i doÊwiad-
czeni kolekcjonerzy. Nale˝y zaznaczyç,
˝e waga poszczególnych kryteriów 
w ogólnej ocenie okazu ÊciÊle zale˝y 
od rodzaju asortymentu. 

MINERA Y̧

Dla okazów mineralogicznych
najwi´kszy wp∏yw na wartoÊç majà
walory estetyczne (kompozycja, barwa,
stan zachowania, wykszta∏cenie krysz-
ta∏ów, przejrzystoÊç, itp.), wielkoÊç oraz
pochodzenie okazu. WartoÊç okazu pod
wzgl´dem jego walorów estetycznych
jest bardzo z∏o˝onym problemem,
wykraczajàcym poza zakres tego
krótkiego przewodnika – osoby zainte-
resowane tym tematem odsy∏amy do
literatury fachowej (artyku∏u na ten
temat ukaza∏ si´ w czasopiÊmie
„Otoczak” nr 32). W tym miejscu
pragniemy jedynie podkreÊliç, ˝e wbrew
powszechnemu wÊród poczàtkujàcych
kolekcjonerów mniemaniu, du˝o
wi´ksze znaczenie od wielkoÊci okazu
ma jego kompozycja i stan zachowania.
Niewielkie, ale idealnie wykszta∏cone,
kompletne kryszta∏y, ∏adnie wkompono-
wane w ska∏´ macierzystà (matriks) lub
wyst´pujàce na jej powierzchni sà
wi´cej warte od du˝ych, wyizolowanych
kryszta∏ów z np.: uszkodzonymi czub-
kami. Równie du˝e znaczenie przy
okreÊlaniu wartoÊci okazu ma jego
pochodzenie. Okazy pochodzàce np.: 
z nieistniejàcych kopalni lub wykszta∏-
cone nietypowo dla danej lokalizacji
posiadajà nieporównywalnie wi´kszà
wartoÊç od nawet ∏adniejszych okazów
tego samego minera∏u, które wyst´pujà
w du˝ych iloÊciach. W skrajnych przy-
padkach cena dwóch, pozornie iden-
tycznych okazów mo˝e si´ ró˝niç 
o kilkadziesiàt, a nawet kilkaset
procent. W przypadku, kiedy jesteÊcie
Paƒstwo zdziwieni cenà proponowanà

przez Wystawc´, nie obawiajcie si´ o to
zapytaç – z pewnoÊcià ka˝dy kolekcjo-
ner b´dzie szcz´Êliwy mogàc dok∏adnie
opisaç na czym polega unikatowoÊç
oferowanego eksponatu.

SKAMIENIA¸OÂCI

W przypadku skamienia∏oÊci, prócz
walorów estetycznych (w szczególnoÊci
stanu zachowania i kompozycji) bardzo
du˝e (cz´sto decydujàce) znaczenie ma
pozycja systematyczna organizmu
zachowanego w skale. Skamienia∏oÊci
rzadkie sà nieporównywalnie cenniej-
sze od skamienia∏oÊci wyst´pujàcych
cz´sto. Równie˝ wspó∏wyst´powanie 

w jednym fragmencie ska∏y kilku
ró˝nych rodzajów skamienia∏oÊci wp∏y-
wa na podniesienie wartoÊci okazu, 
w szczególnoÊci, kiedy obraz zapisany
w skale jest wiernym odzwierciedle-
niem Êrodowiska, w którym ˝y∏y obecne
w nim skamienia∏e organizmy.

INGERENCA CZ¸OWIEKA W OKAZY
MINERA¸ÓW I SKAMIENIA¸OÂCI

Zarówno w przypadku minera∏ów,
jak i skamienia∏oÊci podstawowe zna-
czenie dla wartoÊci okazu ma zakres
ingerencji cz∏owieka. Prawie wszystkie
znalezione okazy sà w pewnym stopniu
„niedoskona∏e” pod wzgl´dem walorów
estetycznych. Najcz´Êciej ich „niedosko-
na∏oÊç” polega na niewystarczajàcym
stopniu ods∏oni´cia kryszta∏u lub
skamienia∏oÊci. Ka˝dy kolekcjoner
stara si´ „poprawiç” swoje znalezisko
przez jak najlepsze jego wypreparo-
wanie (ods∏oni´cie i wyeksponowanie).
Jest to bardzo ˝mudny proces, który
mo˝e zakoƒczyç si´ zniszczeniem oka-
zu (np.: p´kni´ciem kryszta∏u), dlatego
te˝ okazy profesjonalnie wypreparowa-
ne osiàgajà wysokie ceny. Zniszczony
okaz mo˝na próbowaç „odratowaç”
przez sklejenie lub uzupe∏nienie
zniszczonych fragmentów, traci on
jednak wyraênie na swojej wartoÊci.
Innymi s∏owy – zawsze warto zapytaç
si´ sprzedawcy, jaki by∏ zakres inge-
rencji cz∏owieka w dany okaz. 
Za przyk∏ad mogà pos∏u˝yç marokaƒ-
skie trylobity, które bardzo cz´sto sà
cz´Êciowo rzeêbione i malowane, nie
wspominajàc o “gipsowych” skorpio-
nach wklejonych w ska∏´.

KAMIENIE SYNTETYCZNE

Praktycznie na wszystkich gie∏-
dach minera∏ów – krajowych i zagra-
nicznych – pojawiajà si´ pi´knie
wykszta∏cone, du˝e kryszta∏y. Cz´Êç 
z nich nie powsta∏a w sposób naturalny,
tylko w efekcie pracy cz∏owieka. Sà to
kamienie syntetyczne. Najcz´Êciej
spotykane z nich to: niebieski „chalkan-
tyt” (nie myliç z minera∏em chalkanty-
tem, który wyst´puje naturalnie, 
ale tworzy niewielkie kryszta∏y),
czerwony lopezyt (uwaga! – bardzo
silna trucizna) oraz ró˝nokolorowe
a∏uny. Dla mi∏oÊników ró˝norodnych
form krystalicznych pochodzenie okazu
nie ma wi´kszego znaczenia, jednak
wszystkie tego typu eksponaty powinny
byç starannie opisane przez sprzedajà-
cych. W razie wàtpliwosci kupujàcy
powinien dopytaç sprzedawc´ o to czy
okaz jest naturalny czy syntetyczny, 
a wystawca ma obowiazek udzieliç
uczciwej odpowiedzi.

WYROBY JUBILERSKIE

OdnoÊnie wyrobów jubilerskich
istniejà dwa podstawowe kryteria,
które wp∏ywajà na ich wartoÊç: este-
tyczne, które (choç zwykle decydujàce 
o zakupie) jest bardzo trudne do zdefinio-
wania oraz wymierne wynikajàce 
z kosztów materia∏u u˝ytego do wyrobu
bi˝uterii i wysi∏ku w∏o˝onego w proces
tworzenia. W tym miejscu nale˝y
wyraênie rozdzieliç wszelkiego rodzaju
naszyjniki i bransoletki od wyrobów ze
srebra i z∏ota. 

Naszyjniki i bransoletki

Cena tego typu wyrobów zale˝y od
ich d∏ugoÊci, rodzaju u˝ytego materia∏u
oraz jakoÊci obróbki poszczególnych
elementów. Rozpatrujàc logicznie
poszczególne kryteria mo˝na wywnio-
skowaç, ˝e d∏ugie korale, z∏o˝one 
z drogich i dobrze obrobionych kamieni
sà najdro˝sze. Ich ceny osiàgajà
dziesiàtki, a niekiedy nawet setki z∏o-
tych. Oczywistym jest fakt, ˝e niewiele
osób mo˝e sobie pozwoliç na taki
wydatek, dlatego te˝ w ofercie wielu
firm pojawi∏y si´ wyroby taƒsze, 
które prócz elementów klasy „S”
zawierajà znacznie taƒsze elementy,
które wype∏niajà przestrzeƒ pomi´dzy
nimi. Do najcz´stszych „wype∏niaczy”
nale˝à: gorzej obrobione lub taƒsze
kamienie, elementy wykonane z metalo-
plastyki, kolorowe szk∏o i barwione
fragmenty ska∏. Wystawcy sà zobo-
wiàzani poinformowaç klientów z czego
dok∏adnie wykonany jest dany wyrób.

Wyroby ze srebra

Wyroby ze srebra mo˝na podzieliç
na produkcj´ masowà oraz wyroby
artystyczne. W tym uj´ciu bi˝uteria
produkowana jako odlewy (cz´sto w
tysiàcach sztuk) jest mniej warto-
Êciowa, natomiast wyroby r´cznie
wykonane, tradycyjnymi metodami, sà
nieporównywalnie dro˝sze. Podobne
kryteria mo˝na zastosowaç do sposobu
∏àczenia kamieni i metalu – wklejanie
kamieni, jako du˝o mniej pracoch∏onne
i szybsze wp∏ywa na obni˝enie ceny
wyrobu, natomiast wyroby z kamie-
niami oprawianymi tradycyjnie sà
zdecydowanie bardziej wartoÊciowe.
Równie˝ jakoÊç u˝ytego do produkcji
materia∏u ma du˝y wp∏yw na cen´,
jednak do okreÊlenia rzeczywistej
wartoÊci kamienia konieczna jest
konsultacja z rzeczoznawcà. Dobrym
kryterium rozpoznawczym dla wyrobu
jest fakt umieszczenia na nim cechy
probierczej (próby). Wyroby, które jà
posiadajà (choç dro˝sze) – posia-
dajà gwarancj´ Urz´du Probierczego.
Te i wiele innych cech wp∏ywajà na fakt,
i˝ dwa podobne pierÊcionki mogà
kosztowaç od kilkudziesi´ciu do nawet

kilkuset z∏otych. Doradzamy, aby kupo-
waç wyroby (szczególnie te dro˝sze) na
stoiskach, które dajà na nie gwarancje
oraz ch´tnie rozdajà swoje wizytówki. 

Per∏y i bursztyn 

Wyroby wykonane z tych materia-
∏ów posiadajà tradycyjnie du˝à wartoÊç.
Obecnie jednak producenci oferujà
wiele wariantów tego typu bi˝uterii 
w „przyst´pnej cenie”. Dlaczego?

Per∏y pierwotnie pochodzi∏y jedy-
nie z po∏owów per∏op∏awów, ˝yjàcych 
w Êrodowisku naturalnym – obecnie
istnieje wiele hodowli, produkujàcych
per∏y w masowych iloÊciach. Najtaƒsze
sà per∏y pochodzàce z chiƒskich
hodowli s∏odkowodnych.

Ceny wyrobów z oryginalnego
bursztynu nie sà niskie, istnieje jednak
ca∏a gama wyrobów zawierajàcych
taƒsze „odmiany”: bursztyn prasowany
(uzyskiwany poprzez oddzia∏ywanie
wysokim ciÊnieniem na drobne ziarna
bursztynu, bàdê na py∏ bursztynowy)
oraz ˝ywice kopalne, zwane kopalem
(np.: plejstoceƒski kopal kolumbijski).
Jak odró˝niç bursztyn naturalny od
bursztynu „rasowanego” czy te˝ zwyk-
∏ych podróbek poÊwi´cimy osobny tekst
w nr 2 „Minera∏ów”.

GDZIE KUPOWAå?

W zwiàzku z mieszanym wystawo-
wo-targowym charakterem naszych
imprez nie wszystkie oglàdane okazy
mo˝na kupiç. Te, które sà przeznaczone
do sprzeda˝y powinny posiadaç cen´
umieszczonà w widocznym miejscu,
jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby
zapytaç si´ Wystawcy o mo˝liwoÊç
zakupu bàdê wymiany okazu, który nas
interesuje. 

Dodatkowo przypominamy, ˝e
ka˝dy sprzedawca jest zobowiàzany do
wystawienia na ˝yczenie klienta
dowodu sprzeda˝y w formie paragonu
fiskalnego, faktury lub umowy kupna-
sprzeda˝y. Dokument taki jest swoistà
gwarancjà dokonanego zakupu. Liczàc,
˝e nasz „mini-przewodnik” pozwoli
Paƒstwu na osiàgni´cie pe∏nej satys-
fakcji z wizyty na Wystawie i Gie∏dzie,
˝yczymy udanych Zakupów!

Gie∏dowe ABC
ciàg dalszy ze str. 1

Cechy probiercze (próba)

Wyrób wykonany z metalu szlachetnego wystawiony na sprzeda˝
powinien posiadaç tzw. cech´ probierczà oraz znak wytwórcy. Ponadto
informacja o próbie powinna zostaç za∏àczona do wyrobu wystawionego
na sprzeda˝. Cecha probiercza (potocznie zwana “próbà”) to oznaczenie
liczbowe informujàce o iloÊci czystego metalu (np. srebra) w stopie 
z którego jest wykonany wyrób. WartoÊç ta jest podawana w u∏amkach
tysi´cznych (np. próba 925 to 92,5% kruszcu w stopie). Cech probierczych
nie majà obowiàzku nosiç wyroby ze srebra o masie poni˝ej 2 gram 
(ze z∏ota poni˝ej 1 grama), a tak˝e: wyroby dawnego pochodzenia,
pó∏fabrykaty, monety (tak˝e jako cz´Êç bi˝uterii). Wyroby o niestan-
dardowo niskiej próbie oraz wyroby wykonane ze stopów metali
nieszlachetnych powinny byç oznaczone znaczkiem „MET”. Sprzedawcy
wyrobów z metali szlachetnych i z∏otnicy sà obowiàzani wywiesiç 
w miejscu widocznym dla klientów wzory cech probierczych wyrobów
znajdujàcych si´ w sprzeda˝y.

Polskie standardowe oznaczenia probiercze wyrobów 
ze z∏ota (próba 750) oraz srebra (próba 925).



N R  1    M I N E R A ¸ Y W Y P R A W A N A S P I T S B E R G E N 3

Na prze∏omie lipca i sierpnia 2007
roku, dzi´ki pomocy osób z Ko∏a
Naukowego Paleobiologów Uniwer-
sytetu Warszawskiego uda∏o si´ zorga-
nizowaç wypraw´ poszukiwawczà na
Spitsbergen, której celem by∏o zebra-
nie kolekcji skamienia∏oÊci roÊlinnych
na potrzeby powstajàcego w Solcu
Kujawskim Muzeum Ziemi.

PODRÓ˚

Pi´cioosobowa grupa spotka∏a si´
po raz pierwszy w Szczecinie. Stamtàd,
po ostatnim zaprowiantowaniu, wyru-
szyliÊmy busem do Berlina gdzie wsie-
dliÊmy na pok∏ad samolotu lecàcego do
Kopenhagi. Dalej do Oslo, potem do
Tromso i ostatni skok do Longyearbyen
– oko∏o tysiàc kilometrów od bieguna
pó∏nocnego. Doba podró˝y w dzisiej-
szych czasach wystarcza, aby znaleêç
si´ za kr´giem polarnym.

Polarne lato na Spitsbergenie ozna-
cza s∏oƒce na niebie przez ca∏à dob´
(jeÊli ktoÊ pracuje od Êwitu do nocy to
tam mo˝e mieç ma∏y problem z przysto-
sowaniem si´ do tych warunków).
S∏oneczna pogoda jest tu jednak
rzadkoÊcià – zwykle archipelag wysp
przykryty jest nisko wiszàcymi
chmurami, z których siàpi drobny
deszcz. My nie mieliÊmy powodów do
narzekaƒ – Spitsbergen powita∏ nas
b∏´kitnym niebem, bia∏ymi ob∏oczkami 
i pi´knym s∏oƒcem.

NIEDèWIEDZIE

Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç spotka-
nia z niedêwiedziem polarnym, ka˝da
grupa turystów udajàca si´ poza miasto
musi mieç ze sobà karabin. Populacja
„misi” wynosi oko∏o 3000 osobników.
Wi´kszoÊç z nich jest oznakowana 
– wszczepiono im pod skór´ nadaj-
niki GPS i ich w´drówki mo˝na 
Êledziç drogà satelitarnà. Na okres 
letni niedêwiedzie opuszczajà sta∏y làd
w´drujàc za swoim podstawowym
pokarmem – fokami. Zawsze jednak
zostaje kilka niedêwiedzi, którym 
nie udaje si´ zdà˝yç na ostatnià kr´.
Jeden z takich spóênialskich krà˝y∏ 
w okolicach Longyearbyen w dniu

naszego przylotu. WejÊcie do doliny, 
w której przebywa∏ by∏o zablokowane
przez specjalne s∏u˝by. Aby przegoniç
misia u˝ywa si´ do tego celu heliko-
ptera, który ma wystraszyç zwierzaka.

LODOWCE I RZEKI

Wed∏ug posiadanych przez nas
informacji, fragmenty ska∏ ze skamie-
nia∏oÊciami mo˝na by∏o znaleêç na
morenie pobliskiego lodowca. Aby si´
tam dostaç nale˝a∏o pokonaç kilka
mniejszych strumyków i ca∏kiem sporà
rwàcà rzeczk´, wyp∏ywajàcà spod
lodowca tzw. bramà lodowà. Do tego
dochodzi∏ jeszcze spacer po osuwa-
jàcych si´ skalnych p∏ytach i kamie-
niach. Oprócz licznych Êwietnie zacho-
wanych liÊci drzew, podczas wyjazdu
uda∏o nam si´ znaleêç niebieskawo
zabarwione fragmenty skamienia∏ych
pni, a tak˝e tropy odciÊni´te w pia-
skowcu pozostawione prawdopodobnie
przez eoceƒskiego krokodyla. 

Pierwsze przeprawy przez rzeczki
stanowi∏y dla nas ma∏y problem,
rozbieraliÊmy si´ do pasa, zmienialiÊmy
buty, potem wycieraliÊmy si´ r´czni-
kami i ci´˝ko by∏o si´ zebraç – po kilku
dniach wodne przeszkody by∏y brane
niejako z marszu, a czasem udawa∏o si´
przejÊç na drugi brzeg skaczàc z kamie-
nia na kamieƒ. 

TURYSTYKA

Spitsbergen nale˝y do terytorium
Norwegii. Mimo, ˝e jest to kraina z listy
mniej przyjaznych cz∏owiekowi, jej
mieszkaƒcy stawiajà na rozwój turys-
tyki i Êwietnie na tym wychodzà. 
W szerokiej ofercie biur turystycznych
znajdujà si´ wyprawy w g∏àb gór, 
na lodowce, rejsy statkiem wzd∏u˝
fiordów, sp∏ywy kajakowe czy psie
zaprz´gi. Co ciekawe sà tam biura
prowadzone przez Polaków.

TuryÊci przybywajà do  Longyear-
byen nie tylko samolotami, ale równie˝
drogà morskà. W ciàgu kilku dni przy
malutkim nabrze˝u widzieliÊmy kilka
dokujàcych olbrzymich transatlanty-
ków, z których wysypywa∏y si´ tysiàce
osób.

OGNISKA I SMRÓD

W sk∏ad „specjalistycznego” wypo-
sa˝enia naszej grupy wchodzi∏y dwa
namioty, maszynka benzynowa produk-
cji rosyjskiej, kartusze z gazem i gumia-
ki (Italy Fashion). 

Kwestia obozowania na wyspie 
jest prosta – namiot mo˝na rozbiç 
w dowolnym miejscu, byle nie na terenie
parku narodowego i w oddaleniu od
zabudowaƒ. Mimo, ˝e na Spitsbergenie
nie ma drzew, na wyspie znajduje 
si´ ca∏a masa masywnych drewnia-
nych konstrukcji kopalnianych. Bale, 
z których sà zbudowane, pochodzà 
z Syberii, gdzie by∏y sp∏awiane przez
flisaków. Niektóre z nich nie zosta∏y
wy∏apane i w koƒcu zosta∏y wyrzucone
na pla˝e wyspy. Drewno wykorzys-
tywaliÊmy i my gotujàc i grzejàc si´ przy
ognisku. Efekt tego by∏ taki, 
˝e pierwszymi s∏owami jakimi przywi-
ta∏y nas dziewczyny ze statku PAN
„Oceania” by∏y s∏owa: „ale Êmierdzicie”.
Zapach dymu z ogniska ciàgnà∏ si´ za
nami, a˝ do samej Polski.

CO NAJBARDZIEJ UTKWI¸O 
MI W PAMI¢CI Z WYJAZDU?

Otwarte przestrzenie – olbrzymie
doliny mi´dzy niewysokimi górami,
poroÊni´te przez mchy i porosty,

poprzecinane rzekami i setkami ma∏ych
strumyków. Schodzàce do dolin wiszàce
j´zory lodowców, ciekawskie renifery 
i szum wiatru w uszach.

Strach przed niedêwiedziem – zas∏y-
szane historie spotkaƒ z bia∏ym misiem
silnie dzia∏a∏y na wyobraênie. Za∏ado-
wany pi´ciostrza∏owy karabin zawsze
le˝a∏ obok Êpiwora i przez pierwsze
„noce” cz∏owiek budzi∏ si´ na ka˝dy
g∏oÊniejszy szelest. Potem zm´czenie
by∏o na tyle du˝e, ˝e wystarczy∏o
przy∏o˝yç g∏ow´ „do poduszki” i ka˝dy
zasypia∏ zapominajàc o niebezpie-
czeƒstwie.

Ogniska – rozpalone na bazie kawa∏-
ków drewna lub porzuconych “europa-
let”, dymiàce na wszystkie strony,
ogrzewajàce mena˝ki, przemoczone
stopy i buty.

Makrele w pomidorach – (uwaga
reklama) delikates dost´pny w sklepie
w Longyearbyen. Delikatny filet w
g´stym sosie. Wspania∏a odmiana po
kaszkach i zupkach instant.

W zwiàzku z tym, ˝e na pok∏ad
samolotu mo˝na by∏o wnieÊç baga˝ 
o ograniczonej wadze trzeba by∏o si´
skoncentrowaç na przygotowaniu takie-
go po˝ywienia, które w stanie surowym
zajmuje obj´toÊciowo ma∏o miejsca 
i niewiele wa˝y, ma sporo kalorii i nie
wymaga d∏ugiego gotowania. Takie
wymagania spe∏nia w zasadzie niewiele
produktów i nasza grupa ograniczy∏a
bogactwo potraw do kaszek Bebiko,
kabanosów, batonów energetycznych 
i zupek w proszku... Skutkiem takiej
diety by∏y rozmowy o jedzeniu ju˝ po
tygodniu pobytu na wyspie. IloÊç i czas
trwania takich rozmów rós∏ z ka˝dym
kolejnym dniem...

Podró˝owanie stopem – podobno
podró˝owanie stopem to wygodny
sposób poruszania si´ po wyspie.

Dziwnym trafem jednak kiedy
maszerowaliÊmy drogà, samochody
nadje˝d˝a∏y nie z tego kierunku, który
by nas interesowa∏. Potwierdzam
jednak, ˝e z∏apanie okazji jest mo˝liwe.

Rzadko zdarza si´, ˝eby podczas
takiego wyjazdu nie dochodzi∏o do tarç
pomi´dzy ludêmi, a nam uda∏o si´
zachowaç spokój ducha. Mimo, i˝
wyjazd by∏ fizycznie m´czàcy,
wracaliÊmy z niego psychicznie
wypocz´ci, pe∏ni pomys∏ów na
najbli˝sze tygodnie i miesiàce, planujàc
ju˝ mniejsze i wi´ksze kolejne
wyprawy...

Piotr MENDUCKI

Spitsbergen – ch∏odno,
mokro i daleko od domu 

Ârodek nocy na Spitsbergenie. Fot. P. Menducki.

Rogi renifera. Fot. P. Menducki.

Eoceƒski liÊç olszy. Fot. P. Menducki
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Ba∏towski Park Jurajski ––
tu gdzie le˝y teraz miejscowoÊç
Ba∏tów, 160 mln lat temu szumia-
∏o morze jurajskie otoczone
piaszczystà pla˝à, po której
chodzi∏y dinozaury. W ba∏tow-
skich ska∏ach i wàwozach pozo-
sta∏o wiele Êladów bytowania
tych prehistorycznych gadów.
Dzi´ki tym odkryciom Ba∏tów
sta∏ si´ idealnym miejscem do
stworzenia pierwszego w Polsce
Parku Jurajskiego. Wejdê w Êwiat
prehistorii i udaj si´ w fascy-
nujàcà podró˝ tropami wielkich
gadów. Zobacz ponad 60 modeli

dinozaurów naturalnej wielkoÊci
oraz Muzeum Jurajskie z liczny-
mi skamienia∏oÊciami pochodzà-
cymi z okolic Ba∏towa i wielu
zagranicznych lokalizacji.

Muzeum Jurajskie ––   w Mu-
zeum Jurajskim obecnie mo˝na
oglàdaç wystaw´ pt. “Maroko 
– fabryka skamienia∏oÊci”. Jest
ona rezultatem trzech wypraw do
Afryki, zorganizowanych pod
szyldem Jura Park Explorer
Teamu. Na wystawie mo˝na
obejrzeç m.in.:
• koÊci dinozaurów kredowych,
• szczàtki morskich gadów,
• z´by rekinów,
• paleozoiczne trylobity,
• mezozoiczne g∏owonogi,
• koralowce.
Ca∏oÊç wystawy uzupe∏niajà re-
konstrukcje trylobitów, wyroby
r´kodzie∏a ludowego i liczne
zdj´cia z wypraw. 

Zwierzyniec Ba∏towski –
prze˝yj dzikà przygod´! Na 40
ha spotkasz ponad 30 gatunków
zwierzàt ˝yjàcych w naturalnych
warunkach tj. jelenie, daniele,
muflony, byd∏o szkockie, rzadkie
gatunki owiec i kóz, strusie, lamy

i alpaki, dromadera, koniki
polskie i wiele innych. Wszystko
to obejrzysz z okien amerykaƒ-
skiego autobusu szkolnego, 
który porusza si´ wewn´trznymi

traktami safari. Dolnà cz´Êç
Zwierzyƒca znajdujàcà si´ obok
OÊrodka Jazdy Konnej „Kraina
Koni” zamieszkujà drobne ssaki
oraz kolorowe, egzotyczne ptac-
two.    

OÊrodek Jazdy Konnej
„Kraina Koni” – to raj dla
poczàtkujàcych i doÊwiadczo-
nych jeêdêców. Mi∏oÊników tych
uroczych zwierzàt  zapraszamy
na jazdy konne wÊród ba∏tow-
skich lasów, jarów i wàwozów lub
przejazdy wozem turystycznym
poprzez malownicze wzgórza.
Poczàtkujàcy jeêdêcy majà oka-
zj´ poznaç arkana jazdy konnej
pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów. 

Sp∏yw tratwami malowni-
czym prze∏omem rzeki Kamien-
nej to jedyna tego typu atrakcja
w Polsce. Z pok∏adu tratwy
zobaczysz najpi´kniejsze i naj-
dziksze zakàtki ba∏towskiej flory.
Flisacy umilajà czas Êpiewem 
i grà na akordeonie oraz opowia-
daniem ba∏towskich legend.
Sp∏yw koƒczy si´ tu˝ pod bramà
Ba∏towskiego Parku Jurajskiego.   

Stok Narciarski - zimowà
porà mi∏oÊników narciarstwa
kusimy najnowoczeÊniejszym 
w województwie Êwi´tokrzyskim
i profesjonalnie przygotowanym
stokiem narciarskim. Dwa wy-
ciàgi orczykowe, infrastruktura

techniczna w postaci sztucznego
naÊnie˝ania i odwadniania, regu-
larne ratrakowanie tras oraz
oÊwietlenie stoku do póênych
godzin nocnych zapewniajà ide-
alne warunki do uprawiania
narciarstwa w Szwajcarii Ba∏-
towskiej.   

JURAPARK SOLEC

Najwi´ksze dinozaury w
Polsce zamieszkajà w Solcu
Kujawskim! Ju˝ od pierwsze-
go weekendu majowego 2008
zobaczysz tu najprawdziwszy
zaginiony Êwiat, realistycznie
odtworzony przy wspó∏pracy naj-
wybitniejszych naukowców –
paleontologów. Ponad 160 unikal-
nych dinozaurów jakich nie zoba-
czysz nigdzie indziej! Scenki
rodzajowe, naturalna i niepow-
tarzalna roÊlinnoÊç tworzàca
wyjàtkowy mikroklimat, to tylko
przedsmak ... Oprócz poznania
tajników ˝ycia wielkich gadów
poznasz geologicznà histori´
naszej planety w najwi´kszym
muzeum tego typu w Polsce!
JeÊli Twoje dziecko nie b´dzie
mia∏o doÊç wra˝eƒ na pewno
zaszaleje na... 2 hektarowym
placu zabaw! W Juraparku
zapomnisz co to nuda!

Wycieczka do Ba∏towa
stanowi idealnà propozycj´ na
weekendowy wyjazd rodzinny. 
W odleg∏ym zaledwie o 160 km na
po∏udnie od Warszawy Ba∏towie
(ko∏o Ostrowca Âwi´tokrzyskie-
go) znajdà Paƒstwo bogatà ofert´
agroturystycznà, smacznà kuch-
ni´ regionalnà, a nieopodal 
neolityczne kopalnie krzemienia
pasiastego w Krzemionkach Opa-
towskich. Szczegó∏owe infor-
macje znajdà Paƒstwo na stronie:
www.baltowskipark.pl

Szwajcaria Ba∏towska
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MINERALOGICZNE ELDORADO

Region górniczy Baia Mare po∏o-
˝ony w pó∏nocno-zachodniej Rumunii
(Maramures) nale˝a∏ do ostatnich w
Europie miejsc, z których pochodzi∏y
wysokiej klasy, zró˝nicowane i bardzo
liczne okazy minera∏ów.   Obszar ten za-
s∏ynà∏ z bogatej mineralizacji hydroter-
malnej wyst´pujàcej w obr´bie z∏ó˝
polimetalicznych. Kopalnie Herja, Baia
Sprie, Cavnic i Turt dostarcza∏y ka˝de-
go roku tysi´cy okazów – g∏ównie
kwarcu, kalcytu, barytu, dolomitu,
gipsu i pospolitych siarczków (sfale-
rytu, galeny, pirytu, chalkopirytu), ale
równie˝ rzadszych i cz´sto nie mniej
spektakularnych antymonitów, tetra-
edrytów, realgarów, rodochrozytów,
scheelitów, jamesonitów, semseyitów
czy berthierytów. 

Okazy pochodzàce z maramu-
reskich kopalni uformowane by∏y prze-

wa˝nie w formie widowiskowych,
wielobarwnych szczotek z∏o˝onych 
z szeregu minera∏ów narastajàcych na
kwarcu i/lub kalcycie – okazy tego typu
by∏y “specjalnoÊcià” Cavnica  – kopalni
dostarczajacej najwi´kszych iloÊci
minera∏ów. Cz´sto równie˝ pojawia∏y
si´ pi´knie skomponowane skupienia
monomineralne na matriksie – np.
srebrne antymonity sterczàce na
bia∏ym kwarcu (z tego typu okazów
s∏ynn´∏a Herja), czy krwistoczerwone
realgary na szarej skale (znane 
z Baia Sprie). WielkoÊç i jakoÊç okazów
by∏y oczywiÊcie bardzo zró˝nicowane,
jednak˝e ogromny wybór pozwala∏
ka˝demu znaleêç “coÊ dla siebie” 
– zarówno amatorowi, wytrawnemu
kolekcjonerowi jak i zbieraczowi
rzadkich minera∏ów.

ROZWÓJ I UPADEK GÓRNICTWA

Historia górnictwa na tym obszarze
si´ga kilkuset lat wstecz, a trady-
cje kolekcjonerskie ponad 200 lat. 
Od czasu gdy terytorium to nale˝a∏o 
do W´gier powszechne sta∏o si´
zbieranie okazów, których wiele ze
starymi etykietami do dziÊ zdobi
kolekcje muzeów. 

Najwi´kszy rozwój górnictwa na
tym terenie przypad∏ na lata 1950-1980
kiedy dzia∏a∏o tu ponad 20 kopalni. 
Od lat 80-tych kopalnie systematycznie
zamykano, a wraz z nimi znika∏y
kolejne minera∏y – np. pi´kne kryszta∏y
vivianitu znikn´∏y wraz z kopalnià Ilba,
a grube antymonity wraz z kopal-
nià Baiut. RównoczeÊnie w trakcie
post´pujàcej eksploatacji otwierano
coraz to nowe zmineralizowane strefy,
które dostarcza∏y niespotykanych
dotàd okazów.  Lata 1990-2006 to okres
najwi´kszego rozkwitu rynku mine-

ralogicznego w Rumunii, a co z tego
wynika∏o okres masowego pozyskiwa-
nia okazów ze wszystkich dzia∏ajacych
kopalni. W czasie tych kilkunastu lat
okazy z tego obszaru sta∏y sie tak
popularne, ˝e znaleêç je dziÊ mo˝na 
w prawie ka˝dej kolekcji muzealnej 
i prywatnej w Europie. 

Do samego koƒca aktywnoÊci
górniczej na tym terenie dzia∏a∏y
najwa˝niejsze, pod wzgledem produkcji
okazów, kopalnie – Cavnic, Baia Sprie 
i Herja. Jednak z koƒcem 2006 roku,
wraz z przystàpieniem Rumunii do UE
kopalnie definitywnie i bezpowrotnie
zamkni´to z przyczyn ekonomicznych. 

Na poczàtku 2007 roku urucho-
miono ponownie kopalni´ Cavnic 
na 2 tygodnie, ostatnie 2 tygodnie... 
I tak wraz z zamkni´ciem tej najs∏yn-
niejszej z rumuƒskich kopalni znikn´∏o
jedno z ostatnich “aktywnych” klasy-
cznych stanowisk mineralogicznych.

OSTATNI WZLOT

Ostatnim spektakularnym odkry-
ciem w koƒcowym etapie dzia∏alnoÊci
kopalni by∏o natrafienie w  grudniu 2005
niezwyk∏ych realgarów.  Górnicy pracu-
jàcy w kopalni "Baia Sprie" natrafili 
na du˝à stref´ przepe∏nionà tym mine-
ra∏em. Kryszta∏y narasta∏y na fragmen-
tach brekcji, obrastajàc ze wszystkich
stron ska∏y. Wi´kszoÊç z nich narasta∏a

Kopalnie w Rumunii 
definitywnie zamkni´te !!!

G∏ówne wejÊcie do kopalni Herja, 
widok z 2006 r. Fot. T. Praszkier.

Antymonit na syderycie, wielkoÊç okazu 9,7 cm, Herja. Kol. “Spirifer”. Fot. J. Scovil.

Realgar, wielkoÊç okazu 2,4 cm, Baia Sprie. 
Kol. “Spirifer”. Fot. J. Scovil.

Sklep detaliczno-hurtowy 

z kamieniami i minera∏ami

ul. Ch∏odna 15 w Warszawie

Du˝y wybór, cz´ste dostawy, wysoka jakoÊç.
Realizujemy zamówienia indywidualne.

Czynne od poniedziaku do piàtku 
w godzinach od 9 do 17

022 4979641
sklep@chlodna15.com

Hurtowa i detaliczna sprzeda˝ bi˝uterii srebrnej, 

pó∏produktów srebrnych, granulatu AG pr. 0,999 

ul. Zachodnia 14/4u, 53-644 Wroc∏aw 

tel. (071) 7895467, kom. 0 609 215 909

www.srebropib.pl, bizuteria@srebropib.pl
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SPOTKANIA ★ WYK¸ADY

Pracownia Geologiczna 
“Spirifer”

Pracownia Geologiczna “Spirifer”
(dzia∏ajàca w ramach Towarzystwa
Geologicznego “Spirifer”) prowadzi od
wielu lat bezp∏atne, cotygodniowe
zaj´cia dla m∏odzie˝y w wieku
szkolnym. Forma zaj´ç jest bardzo
zró˝nicowana i obejmuje m.in.: pokazy
slajdów, wyk∏ady, dyskusje, warsztaty 
i wycieczki terenowe.
Tematyka zaj´ç obejmuje m.in.: 
★ Mineralogi´ (rozpoznawanie mie-

ra∏ów, powstawanie kryszta∏ów,
klasyczne stanowiska...)

★ Paleontologi´ (rozpoznawanie ska-
mienia∏oÊci, ewolucja ˝ycia na
Ziemi, ekologia organizmów
kopalnych...)

★ Petrografi´ (rozpoznawanie ska∏,
warunki ich powstawania...)

★ Regionalnà budow´ geologicznà
(analiza map geologicznych,
dyskusje nad miejscami, które
odwiedziliÊmy i które odwiedzimy)

★ Geologi´ dynamicznà (procesy
kszta∏tujàce powierzchni´ Ziemi,
wulkany, trz´sienia ziemi...)

★ Preparacj´ i konserwacj´
skamienia∏oÊci

Miejsce: Wydzia∏ Geologii UW,
Warszawa, ul. ˚wirki i Wigury 93, 
sala 1013

Czas: Êroda, godz. 17.00-19.00

Kontakt: Krzysztof Dembicz, 
tel. 0-607 836 384, dembicz@o2.pl

w w w. p r a c o w n i a . s p i r i f e r. o r g

Ko∏o Mi∏oÊników Mineralogii
Oddzia∏u Warszawskiego
PTPNoZ

Ko∏o Mi∏osników Mineralogii
Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Przyjació∏ Nauk o Ziemi
dzia∏a w Warszawie i zrzesza
kolekcjonerów minera∏ów, ska∏,
meteorytów, skamienia∏oÊci oraz osoby
zainteresowane naukami o Ziemi. 
Ko∏o organizuje comiesi´czne spotkania
z prelekcjami i pokazami slajdów.
Spotkania przeznaczone sa g∏ównie dla
osób doros∏ych i odbywajà si´ 
w Muzeum Techniki w Pa∏acu Kultury 
i Nauki w ka˝dy drugi poniedzia∏ek
miesiàca o godz. 17.00.

Terminy najbli˝szych zebraƒ Ko∏a:
2007 – 10.IX, 15.X, 12.XI, 10.XII, 
2008 – 14.I, 11.II, 10.III, 14.IV, 12.V, 9.VI.

na "go∏ym" matriksie, jedynie nieliczne
na antymonicie. Cechowa∏y si´ one
przede wszystkim niezwyk∏ym kolorem

i rozmiarami – wi´kszoÊç z nich mia∏a
niezwykle intensywnà, krwistoczer-
wonà barw´, a wielkoÊç pojedynczych
kryszta∏ów dochodzi∏a do 4 cm!
Dodatkowo wyst´powa∏y one na jasnym
matriksie tworzàc dobry kontrast. By∏
to ostatni “popis mo˝liwoÊci” dogorywa-
jacych kopalni.

W 2006 roku kopalnie dzia∏a∏y
nieregularnie i dostarcza∏y g∏ównie
“klasycznych” okazów. Jedynie w kopal-
ni Cavnic odkryto stref´ z du˝ymi krysz-
ta∏ami kwarcu o charakterystycznym
kszta∏cie szyszek, na których wyst´po-
wa∏y du˝e kuliste skupienia markasytu.

SZANUJMY TO CO POZOSTA¸O

Rumuƒskie kopalnie zamkni´to
niedawno wi´c “na rynku” nadal
pojawia si´ wiele okazów z tego
obszaru. Nale˝y si´ jednak spodziewaç,
˝e w  najbli˝szych latach ich iloÊç
b´dzie gwa∏townie spadaç. Prawdopo-
dobnie ju˝ za 3-5 lat okazy te b´dà
równie rzadkie i poszukiwane jak
dzisiaj okazy z Machowa, Bad Ems czy
Cumberland. Tak wi´c mamy ostatnià
chwil´ by wzbogaciç nasze kolekcje 
w okazy z tej klasycznej lokalizacji.

Wraz z definitywnym zamkni´ciem
maramureskich kopalni zamkni´to
wa˝ny etap w historii mineralogii 
i kolekcjonerstwa minera∏ów. Nadszed∏
te˝ czas aby okazy z Rumunii  zaczàç

traktowaç z szacunkiem jako Êwiadków
historii. 

Tomasz PRASZKIER

G∏ówne wejÊcie do kopalni Baia Sprie, widok z maja 2007 r. Fot. T. Praszkier.

Górnik trzymajàcy okaz barytu, Baia Sprie. 
Kol. “Spirifer”. Fot. T. Praszkier.
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rodem nie budzà ju˝ l´ku. Przeciwnie,
„czarcie stopy” fascynujà naukowców 
i turystów. Od po∏owy lat osiemdzie-
siàtych trwajà systematyczne prace
badawcze nad tropami dinozaurów 
z Gór Âwi´tokrzyskich. Do dziÊ rozpo-
znanych zosta∏o na tym terenie ponad
dziesi´ç stanowisk w których wyst´pujà
Êlady tych gadów.

Tropy dinozaurów z Gór Âwi´to-
krzyskich zachowane sà w ska∏ach,
które sà skamienia∏ymi osadami rzek,

jezior, bagien i pla˝ z ró˝nych odcinków
czasowych okresu jurajskiego – najstar-
sze z nich  liczà oko∏o 200 milionów lat,
a najm∏odsze oko∏o 150 milionów lat. 
W okresie jurajskim obszar Êwi´tokrzy-
ski zamieszkiwa∏y zró˝nicowane grupy
dinozaurów. We wczesnej jurze, 
200 milionów lat temu, ˝y∏y tu drapie˝-
ne ceratozaury (takie jak dilofozaur,
celofyz), wczesne allozaury, du˝e,
roÊlino˝erne zauropody oraz wczesne
dinozaury ptasiomiedniczne, które 
w czasie swojego póêniejszego ewolu-
cyjnego rozwoju przekszta∏ci∏y si´ 
w stegozaury oraz dinozaury pancerne.
Z osadów póênojurajskich, sprzed oko∏o
150 milionów lat znane sà Êlady
allozaurów, roÊlino˝ernych zauropodów,
ptasiomiednicznych ornitopodów oraz
prawdopodobnie tropy stegozaurów. 
W górnojurajskich ska∏ach odkryte
zosta∏y równie˝ Êlady pterozaurów,
czyli gadów latajàcych spokrewnionych
z dinozaurami.

Tropy dinozaurów (choç najlicz-
niejsze i najbardziej zró˝nicowane w
osadach jurajskich) na terenie Polski
odkryte zosta∏y równie˝ w póênotria-
sowych  ska∏ach Tatr i Gór Âwi´tokrzy-
skich. W Tatrach oko∏o 210 milionów lat
temu ˝y∏y dinozaury drapie˝ne o roz-
miarach dochodzàcych do 5 metrów, 
co wiemy w∏aÊnie na podstawie znale-
zisk odcisków ich ∏ap. 

Grzegorz NIEDèWIEDZKI
Zak∏ad Paleobiologii i Ewolucji,

Wydzia∏ Biologii, 
Uniwersytet Warszawski

Âlad ∏apy pterozaura znaleziony w osadach
póênej jury w Wierzbicy ko∏o Radomia.

Âlady wczesnojurajskiego dinozaura drapie˝nego odkryte 
w rezerwacie geologicznym w So∏tykowie ko∏o Skar˝yska Kamiennej.

Tropy dizozaurów z Polski
ciàg dalszy ze str. 1

HURTOWNIA BI˚UTERII  
I  WYROBÓW Z K AMIENI
OZDOBNYCH, MINERA¸Y

prowadzimy równie˝ sprzeda˝ wysy∏kowà
realizujemy indywidualne zamówienia

www.upominki-hurt.pl  www.mineraly-hurt.pl

”B and N” CieÊliƒski Norbert

tel/fax: (0 30) 252 15 40
tel kom: 0 601 46 87 73

40-600 Katowice, 
Nasypowa 35

Od pewnego czasu nap∏ywajà do
nas liczne skargi od klientów rozczaro-
wanych “gie∏dami minera∏ów” organizo-
wanymi w ró˝nych nowych miejscach 
w Warszawie (np. Hala Warszawianki,
Stara Pomaraƒczarnia, Hala Sportowa
na ul. Jana Paw∏a, Szko∏a na ul. Ho˝ej
itp.). W zwiàzku z tym pragniemy
podkresliç, ˝e imprezy te nie sà organi-
zowane przez nasze stowarzyszenia
(Towarzystwo Geologiczne “Spirifer” 
i PTPNoZ) i nie mamy z nimi nic
wspólnego. Nasze imprezy odbywaja si´
w Warszawie jedynie w: Hali Sportowej
OSiR Ochota, Technikum Geologicznym
oraz na Politechnice Warszawskiej.

Jak wiemy w uczciwej konkurencji
nie ma nic z∏ego. W tym jednak przypad-
ku konkurencja uczciwa nie jest. Wielu
zwiedzajàcych myli nasze “tradycyjne”
imprezy z “fa∏szywymi” gie∏dami. Dzieje
si´ tak dlatego, ˝e organizatorzy
nowych “gie∏d” w niewybredny sposób
podszywajà sie pod nas u˝ywajàc
naszego charakterystycznego wzoru
plakatu, który jest znany warszawia-
kom od wielu lat. 

Istotnà ró˝nicà jest równie˝ to, ˝e
nowe “gie∏dy minera∏ów” to amatorskie,
bardzo ma∏e (zaledwie kilku wystaw-
ców) oraz drogie (bilet 7 z∏ przy zaled-
wie kilku stoiskach) imprezy, ca∏kowicie
pozbawione okazów kolekcjonerskich 
i fachowców. Sà one organizowane
przez komercyjnà firm´ nie majàcà nic
wspólnego z geologicznà i mineralo-
gicznà pasjà. 

Stali goÊcie naszych imprez
wiedzà, i˝ u nas zawsze spodziewaç si´
mogà ponad 100 wystawców z kraju 
i zagranicy, szerokiej gamy towarów,
fachowej oprawy i porad, dlatego te˝
zrozumia∏e jest ich rozczarowanie
“fa∏szywymi gie∏dami”. 

Informacje o “prawdziwych” gie∏-
dach minera∏ów znajdà Paƒstwo na
stronie www.mineraly.waw.pl

Polskie Towarzystwo Przyjació∏ 
Nauk o Ziemi

Towarzystwo Geologiczne “Spirifer”
Towarzystwo Geologiczne “Ryft”

“Fa∏szywe” gie∏dy
minera∏ów

www.menteetmalleo.pl

Najwi´kszy sklep z
minera∏ami w Warszawie !!!
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WÊród atrakcji m. in.:
gie∏da minera∏ów
wystawa „Skamienia∏a flora”
pokazy ci´cia agatów

prezenatacja prywatnych kolekcji
warsztaty i wystawa fotografii
minera∏ów prowadzone przez
Jeffrey’a Scovila z USA

XI Lwóweckie Lato Agatowe
Lwówek Âlàski, rynek miejski

11-13 VII 2008

Najwi´ksza mineralogiczna impreza w Polsce !!!

Gmina 
Lwówek Âlàski

Biuro organizacyjne: Lwówecki OÊrodek Kultury, tel. 075 782 45 32 
e-mail: lok@lwowekslaski.pl, www.lla.lwowekslaski.pl
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Towarzystwo 
Geologiczne 

“Spir i fer”


