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Krzemienne ptaki, wieloryby, twarze,
pejzaże, instalacje. Licząca tysiąc
eksponatów unikatowa kolekcja
krzemieni Jana Chałupczaka z
Sandomierza trafi do Krzemionek.
Ostrowieckie Muzeum Historyczno-
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Pogotowie odjechało, bo... nikt nie
otwierał drzwi
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Palą się dwa hektary lasu pod
Kielcami. "Susza zrobiła swoje"
[ZDJĘCIA]
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Kulisy dymisji szefa PO w Kielcach.
Poszło o stowarzyszenie Wenty i
kandydata na prezydenta
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Archeologiczne dostało ministerialną
dotację na kupno zbiorów kolekcjonera i
szlifierza.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty

cyfrowej

0Pasja kolekcjonerska Chałupczaka sięga 1984 roku. W
pogoni za krzemieniami zjeździł region od Iłży po
Zawichost. - Pierwsze okazy zbierałem po polach.
Jeździłem wtedy komarkiem, krzemienie ładowałem do
plecaka, który był tak ciężki, że ten komarek ledwo dawał
radę - wspomina sandomierzanin. Niektóre eksponaty
znalazł wśród kamieni, którymi utwardzano polne drogi.
Wspomina też, jak ze ściany kamieniołomu pod Iłżą z
synem wydobywał krzemienie za pomocą kotwicy. 

- W opinii specjalistów geologów kolekcja pana
Chałupczaka ma szeroki zasięg regionalny, pochodzi z
różnych stanowisk, jest spójna, zróżnicowana i
przekrojowa, ma walor naukowo-dydaktyczny - informuje
Magdalena Głąb z ostrowieckiego muzeum. Zbieracz
docierał do kamieniołomów, które już nie istnieją,

3,5-latek błąkał się po ulicy.
Zareagowali przechodnie i policja
[WIDEO]

4

Prezes Korony Kielce: Nie
spodziewałem się tak wielu ataków
[ROZMOWA]

5

Niezwykły przejazd mustangów przez
Kielce. Było ponad 50 maszyn
[ZDJĘCIA]

6

Wyborcza.pl Prenumerata cyfrowa Wyborczej / Dostęp do wszystkich tekstów za 10 zł miesięcznie Kup teraz Zaloguj się

http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=nF6a2AyFf_IJ3woQ3DRcKcewPxLw1u7SUeW3YDM9WRb.P7/stparam=wkionrdgis/url=http://kielce.wyborcza.pl//kielce//2029030,35254.html?b=1&x=15606776&d=0&utm_source=recommend&utm_medium=email&utm_campaign=recommend&home=http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35254,15606776,Unikatowa_kolekcja_trafi_do_Krzemionek__Dzieki_dotacji.html
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,22029113,3-5-latek-blakal-sie-po-ulicy-zareagowali-przechodnie-i-policja.html#TRNajCzytSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,22031043,prezes-korony-kielce-nie-spodziewalem-sie-tak-wielu-atakow.html#TRNajCzytSST
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/5,47262,22030275.html#TRNajCzytSST
http://www.wyborcza.pl/0,0.html
http://prenumerata.wyborcza.pl/lp/0,145442.html?cta=1sqbl-5basic&articleReferer=http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35254,15606776,Unikatowa_kolekcja_trafi_do_Krzemionek__Dzieki_dotacji.html
http://prenumerata.wyborcza.pl/lp/0,156750.html?cta=1sqbl-3an-510zl?actionId=00c08651-db9d-4504-acdb-82c21fd3c145&campaignId=7f60eb8d-2fe4-425e-b19a-11cc42d13e06&articleReferer=http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35254,15606776,Unikatowa_kolekcja_trafi_do_Krzemionek__Dzieki_dotacji.html
http://prenumerata.wyborcza.pl/lp/0,156750.html?cta=1sqbl-3an-510zl?actionId=3416f6aa-7bf2-4968-bcbc-7b17c44238c4&campaignId=7f60eb8d-2fe4-425e-b19a-11cc42d13e06&articleReferer=http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35254,15606776,Unikatowa_kolekcja_trafi_do_Krzemionek__Dzieki_dotacji.html


30.06.2017 Unikatowa kolekcja trafi do Krzemionek. Dzięki dotacji ministra

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35254,15606776,Unikatowa_kolekcja_trafi_do_Krzemionek__Dzieki_dotacji.html 3/8

0

kamienie otrzymywał lub kupował od pracujących tam
robotników. 

W kolekcji są te oszlifowane i nieobrobione. Niektóre mają
formę instalacji, jest popielniczka czy talerz. Są rzeźby,
krucyfiksy, biżuteria. We wzorach krzemienia Chałupczak
dostrzega twarze i krajobrazy. Wiele kamieni zawiera
skamieniałości, np. odbite muszle. - Każdy krzemień w
kolekcji ma jakąś wartość unikalną - podkreśla Magdalena
Głąb. Dodaje, że szlifierz pracował dla wielu jubilerów. Na
jego kamieniu osadzono srebrną figurkę królowej Jadwigi
ufundowaną przez liceum katolickie, którą otrzymał
papież Jan Paweł II podczas wizyty w Sandomierzu w
czerwcu 1999 roku. 

- To rewelacyjna kolekcja pokazująca naturalne piękno
krzemienia. Bez zbiorów Jana Chałupczaka nie
zrobilibyśmy żadnej wystawy - ocenia Paweł Król,
kierownik Działu Historii Naturalnej Muzeum
Narodowego w Kielcach. 

Pasjonat wspomina, że w 1995 roku po raz pierwszy
przyjechał jako widz do Kielc na giełdę minerałów i
skamieniałości. Pokazał miłośnikom geologii kilka swoich
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kamieni. - Wracałem z Kielc przeszczęśliwy. Poznałem
wtedy m.in. prof. Zdzisława Migaszewskiego z UJK, który
stał się moim przewodnikiem - zaznacza Chałupczak. 

Już na następnej giełdzie przyjęto go do Świętokrzyskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych. Jego okazy
zdobywały nagrody na kolejnych giełdach. Krzemienny
skarb Chałupczaka był już pokazywany m.in. na Wawel
Stone w Krakowie oraz promował nasze województwo w
Brukseli. W czerwcu krzemienie pojadą do Pragi. 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne, któremu podlega
neolityczna kopalnia krzemienia, połowę kolekcji
zamierza eksponować na wystawie stałej w pawilonach
wystawienniczych w Krzemionkach. - Obecnie
pokazujemy przeszłość krzemienia, a nie mamy zbyt wielu
obiektów ukazujących współczesne jego wykorzystanie -
dodaje Magdalena Głąb. Niektóre eksponaty posłużą
zajęciom edukacyjnym, bo podczas zwiedzania
podziemnej trasy nie ma bowiem warunków, by obejrzeć
krzemień dokładnie z każdej strony i wziąć go do ręki. Z
części zbiorów stworzona zostanie wystawa do
wypożyczenia promująca rezerwat i region. 
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Całkowita wartość projektu, obejmującego także koszty
zakupu i promocji kolekcji, to 75 tys. zł. Muzeum ubiegało
się w Ministerstwie Kultury o 60 tys. zł dofinansowania.
Wniosek ostrowieckiej instytucji rozpatrzono pozytywnie
dopiero po odwołaniu, przyznając 50 tys. zł. 
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Tu po prostu wypada być.
Od soboty w Busku-Zdroju
XXIII Festiwal im. Krystyny
Jamroz

III Kadzielnia Sport
Festiwal. każdy fan sportów
ekstremalnych znajdzie tu
coś dla siebie

W weekend w Targach
Kielce gratka dla
miłośników palonej gumy

Koncerty, kultowe auta,
wojsko na wzgórzu, a
sianokosy w parku.
Sprawdź, gdzie warto się
wybrać

Wakacyjne koncerty przed
KCK. Na początek znana
aktorka z pięknym głosem

Festiwal w Jędrzejowie.
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