Rozmowa z Krzysztofem Jakubowskim
— geologiem, muzeologiem, popularyzatorem nauki
Absolwent Wydzia³u Geologii UW (1960). Przez ca³y okres pracy zawodowej zwi¹zany z Muzeum Ziemi
PAN. Pocz¹wszy od 1974 r. przez 35 lat nieprzerwanie pe³ni³ funkcjê dyrektora tej placówki. W obecnej
kadencji (2007–2010) cz³onek wielu rad i komitetów naukowych PAN, m.in. Komitetu Nauk Geologicznych,
Komitetu Planeta Ziemia, Komitetu Ochrony Przyrody, Komitetu Historii Nauki i Techniki oraz Rady
Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN. Wieloletni wiceprzewodnicz¹cy, a obecnie cz³onek prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (International Council of Museums). Laureat Nagrody
im. H. Steinhausa za wybitn¹, indywidualn¹ dzia³alnoœæ organizacyjn¹ w zakresie upowszechniania nauki
(2001). Jego dorobek twórczy obejmuje ró¿norodne dziedziny prac badawczych i popularyzatorskich
z zakresu geologii, ochrony przyrody nieo¿ywionej, historii nauk geologicznych i muzealnictwa
przyrodniczego. Autor blisko 200 publikacji, w tym studiów monograficznych, oryginalnych artyku³ów
naukowych i przegl¹dowych oraz licznych prac popularnonaukowych. Jest równie¿ twórc¹ i wspó³autorem
wielu scenariuszy wystaw muzealnych, audycji radiowych i TV oraz filmów popularnonaukowych.

Magdalena Mizerska: Proszê wpierw przyj¹æ
gratulacje i wyrazy uznania. Poza bogat¹ dzia³alnoœci¹ w licznych gremiach naukowych PAN
przez 35 lat pe³ni³ Pan funkcjê dyrektora Muzeum
Ziemi. W dobie przemian politycznych w naszym
kraju to niebywa³y sukces, œwiadcz¹cy o niepodwa¿alnych kompetencjach i talencie do kierowania t¹ placówk¹. Doskonale zna Pan jej historiê,
problemy i mo¿liwoœci rozwoju. Zacznijmy od
historii. Utworzone w 1948 r. Muzeum Ziemi
przejê³o zbiory Towarzystwa Muzeum Ziemi, które
powsta³o z inicjatywy spo³ecznej w 1932 r., g³ównie
dziêki staraniom wybitnego petrografa Stanis³awa
Ma³kowskiego oraz grona wspó³dzia³aj¹cych z
nim s³awnych geologów, m.in. J. Lewiñskiego,
J. Czarnockiego i J. Samsonowicza. Jakie kolekcje zosta³y wówczas przekazane i sta³y siê kamieRyc. 1. Meteoryt £owicz — fragment sta³ej ekspozycji
niem wêgielnym zbiorów Muzeum Ziemi?
Meteoryty — kamienie z nieba. Fot. M. Wierzbicki
Krzysztof Jakubowski: Trzeba dodaæ, ¿e Muzeum Ziemi jest uwa¿ane za spadkobiercê idei Towarzystwa Muzeum
Ziemi. Chodzi tu bowiem nie tylko o kolekcje i wystawy,
ale tak¿e o pewne przes³anie. Zawiera siê ono ju¿ w samej
nazwie Muzeum Ziemi, która zgodnie z intencj¹ twórców
akcentuje szerokie podejœcie do problematyki nauk o Ziemi. Muzeum musi w sposób harmonijny ³¹czyæ funkcje w
zakresie gromadzenia i naukowego opracowania zbiorów z
programow¹ dzia³alnoœci¹ popularyzatorsk¹ i edukacyjn¹.
Od pocz¹tku dominowa³o przekonanie, ¿e, jak celnie podkreœla³ Ma³kowski, muzeum jako œrodek s³u¿¹cy nauce mo¿e
mieæ wiêksze znaczenie ni¿ najlepiej napisany podrêcznik,
gdy¿ zakres jego oddzia³ywania na zmys³y jest znacznie
szerszy. Oryginalna koncepcja œcis³ego powi¹zania muzeów geologicznych z ochron¹ ruchomych i nieruchomych
zabytków przyrody nieo¿ywionej sta³a siê wa¿nym i trwa³ym motywem dzia³alnoœci muzeum i odegra³a prekursorsk¹ rolê w formu³owaniu metodologicznych podstaw
ochrony naszego dziedzictwa geologicznego. Warto te¿ zwróciæ uwagê na tê wyj¹tkow¹ sytuacjê, ¿e mimo bardzo burzliwej rzeczywistoœci powojennej idea spo³eczna mog³a
uzyskaæ kszta³t materialny i to jest chyba wartoœæ potwierdzaj¹ca œwie¿oœæ koncepcji i jej ponadczasowe znaczenie.
W zmieniaj¹cych siê warunkach zawsze mamy w pamiêci
to przes³anie, które leg³o u podstaw Towarzystwa Muzeum
Ziemi, a wiêc i Muzeum Ziemi.
Towarzystwo Muzeum Ziemi, formalnie utworzone w
marcu 1932 r., rozpoczê³o intensywn¹ dzia³alnoœæ kolekcjonersk¹, czyli tworzenie zasobów zbiorów, które s¹ zawsze sercem ka¿dego muzeum, oraz podjê³o dzia³alnoœæ
popularyzatorsk¹ i edukacyjn¹, m.in. w 1938 r. ukaza³ siê

pierwszy tom Wiadomoœci Muzeum Ziemi. Du¿a czêœæ kolekcji, bardzo wartoœciowych, przetrwa³a II wojnê œwiatow¹,
co te¿ jest rzecz¹ niezwyk³¹. Przypomnijmy dramatyczne
losy geologicznych zbiorów uniwersyteckich, które sp³onê³y
niemal w ca³oœci, a tak¿e ogromne straty, jakie ponios³y
kolekcje Pañstwowego Instytutu Geologicznego — utracono wówczas 80% kolekcji. A tu, dziêki wysi³kom spo³ecznym i chyba za spraw¹ Opatrznoœci, znakomita czêœæ zbiorów
zachowa³a siê, przechowywana bohatersko przez pracowników Towarzystwa Muzeum Ziemi.
Wszystkich ocala³ych zbiorów nie sposób wymieniæ.
Do najcenniejszych nale¿y s³ynna i wa¿na z naukowego
punktu widzenia kolekcja brekcji kostnej krêgowców plioceñskich, zebrana w Wê¿ach ko³o Dzia³oszyna w latach
1933–1934 przez odkrywcê tego stanowiska Jana Samsonowicza, który by³ aktywnym cz³onkiem TMZ. Przypomnijmy, ¿e jest to bardzo cenne stanowisko, objête ochron¹
prawn¹ jako rezerwat przyrody nieo¿ywionej Wê¿e (1972),
zawieraj¹ce bogate szcz¹tki kostne fauny neogeñskiej, ilustruj¹ce wa¿ny moment migracji fauny azjatyckiej i europejskiej. Kolekcja ta by³a przedmiotem zainteresowañ specjalistów z wielu oœrodków naukowych, staj¹c siê podstaw¹ licznych publikacji.
Wymieniæ te¿ wypada meteoryt £owicz, który w postaci deszczu meteorytowego spad³ 12 marca 1935 r. W tym
w³aœnie czasie w imieniu Towarzystwa Muzeum Ziemi
udali siê na miejsce spadku Stefan Zbigniew Ró¿ycki i
Marian Koby³ecki. Zebrano wówczas znacz¹c¹ czêœæ tego
meteorytu. Najwiêksza jego masa znajduje siê w naszych
zbiorach i jest skarbem szczególnym, gdy¿ jest to bardzo
rzadka odmiana mezosyderytu.
Ci¹g dalszy na str. 93
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(ci¹g dalszy ze str. 90)
K.J.: Kolejnym spoœród naszych najs³ynniejszych
meteorytów jest meteoryt Pu³tusk (spadek w postaci
deszczu meteorytowego 30 stycznia 1868 r.), którego
liczne okazy trafi³y do zbiorów Towarzystwa Muzeum
Ziemi znowu za poœrednictwem prof. Jana Samsonowicza. PóŸniej, ju¿ na drodze wymiany, wzbogaciliœmy
nasze zbiory o najwiêkszy w zbiorach polskich okaz
meteorytu Pu³tusk, o masie 8100 g. Dodajmy, ¿e wszystkie te okazy s¹ eksponowane w nowoczesnej aran¿acji
na sta³ej wystawie pt. Meteoryty — kamienie z nieba,
udostêpnionej publicznoœci od 2006 r.
Wreszcie zaznaczmy, ¿e tu¿ przed wybuchem wojny do zbiorów TMZ trafi³a bardzo ciekawa kolekcja
minera³ów i ska³ z ró¿nych regionów œwiata, ofiarowana przez s³ynnego polarnika Henryka Arctowskiego.
Mo¿na by te¿ wspomnieæ o niektórych innych zbiorach, np. cennych kolekcjach paleontologicznych mioceñskich bezkrêgowców z rejonu Podola, Wo³ynia i
Roztocza oraz fauny kredowej z prze³omu œrodkowej Ryc. 2. Baryt (Frizzington, Anglia) z kolekcji H. Arctowskiego.
Wis³y. Maj¹ one wielk¹ wartoœæ dokumentaln¹, bowiem Fot. M. Wacholska
pochodz¹ w znacznej czêœci ze stanowisk dziœ ju¿ niedostêpnych. Symbolicznym œladem owej dzia³alnoœci
M.M.: Dziœ zbiory Muzeum Ziemi licz¹ ponad 165
kolekcjonerskiej z okresu przedwojennego jest np.wspa- tysiêcy okazów ska³, minera³ów, kopalnej flory i fauny.
nia³y okaz amonita Anapachydiscus wittekindi (Schlütter, Czy mo¿na wskazaæ kolekcje, które zajmuj¹ w nich
1872) z górnej kredy, odkryty w 1938 r. w Ciszycy ko³o szczególn¹ pozycjê?
Tar³owa i pozyskany do zbiorów TMZ dziêki staraniom
prof. W³adys³awa Po¿aryskiego. Ten jeden z najwiêkszych
K.J.: Ja to opatrzê komentarzem ilustruj¹cym strategiê
i najpiêkniej zachowanych amonitów przechowywanych w pozyskiwania zbiorów. Trzeba przypomnieæ z pokor¹, ¿e
polskich zbiorach muzealnych jest swoistym znakiem roz- polskie muzea w porównaniu z wielkimi muzeami europejpoznawczym, czêsto prezentowanym na drukach sygno- skimi, nie mówi¹c ju¿ o tych w Nowym Œwiecie, z bardzo
wanych przez Muzeum Ziemi.
oczywistych wzglêdów maj¹ skromne zasoby. W czasach
wielkich odkryæ, eksploracji i mo¿liwoœci pozyskiwania znakomitych kolekcji my, nie maj¹c
w³asnej pañstwowoœci, zajmowaliœmy siê zupe³nie
czym innym, a wysi³ki w tworzeniu w³asnych
zbiorów muzealnych by³y niweczone kolejnymi
kataklizmami. Nie by³o zatem warunków sprzyjaj¹cych kumulacji zasobów zbiorów, co decyduje o potencjale muzeów. W zwi¹zku z tym,
wzbogacaj¹c polskie zbiory o okazy geologiczne, trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e chc¹c prowadziæ
dzia³alnoœæ badawcz¹ i edukacyjn¹, powinniœmy staraæ siê mieæ ich szerokie spektrum, ale te¿
szukaæ pewnej specjalizacji, dostêpnej w warunkach polskich. Muzeum Ziemi stara siê uwzglêdniaæ te okolicznoœci, wykorzystuj¹c pojawiaj¹ce
siê szanse gromadzenia wartoœciowych kolekcji. Tak m.in. by³o z eksploracj¹ bogatej flory
mioceñskiej z kopalni wêgla brunatnego Turów.
Dziêki niestrudzonym wysi³kom znakomitego
paleobotanika prof. Hanny Czeczottowej oraz
wspó³pracuj¹cego z ni¹ zespo³u Dzia³u Paleobotaniki MZ, powsta³ obfity i wszechstronny
zbiór kopalnych szcz¹tków roœlinnych tej jednej
z najbardziej interesuj¹cych flor mioceñskich w
Europie. Sta³ siê on przedmiotem zainteresowaRyc. 3. Amonit Anapachydiscus wittekindi (Schlütter, 1872) z górnej kredy, nia badawczego specjalistów krajowych i zagraCiszyca k. Tar³owa. Coll. W. Po¿aryski, 1938. Fot. L. Dwornik
nicznych, którego plonem s¹ fundamentalne
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publikacje naukowe, zamieszczone m.in. w 6 monograficznych tomach Prac Muzeum Ziemi.
Wœród zbiorów bezkrêgowców kredy, paleogenu i neogenu szczególn¹ pozycjê zajmuj¹ bogate kolekcje dokumentalne miêczaków mioceñskich, które obok reprezentatywnej charakterystyki najwa¿niejszych stanowisk krajowych zosta³y wzbogacone licznymi kolekcjami porównawczymi z niemal ca³ej Europy.
Nieco inny motyw, podporz¹dkowany g³ównie funkcjom edukacyjnym i wystawienniczym, decydowa³ o po³o¿eniu szczególnego akcentu na gromadzenie przegl¹dowej
kolekcji minera³ów ziem polskich, udokumentowanej w
obszernym, opublikowanym katalogu kolekcji systematycznej pt. Minera³y Polski w zbiorach Muzeum Ziemi,
w opracowaniu dr Teresy Hanczke.
Mówi¹c o specjalizacji, trzeba jednak na pierwszym
miejscu wymieniæ niezwykle zasobne kolekcje bursztynu,
które stanowi¹ swego rodzaju znak rozpoznawczy
Muzeum Ziemi. Ten kierunek kszta³towania profilu zbiorów muzealnych wybrano ju¿ na pocz¹tku lat 50. XX w.,
kiedy z inicjatywy znanego etnografa Adama Chêtnika
powsta³ zal¹¿ek kolekcji bursztynu ba³tyckiego w zbiorach
Muzeum Ziemi. By³ to rok 1951 i pierwsze kolekcje liczy³y
zaledwie kilkaset okazów, ale uznano wówczas, ¿e to jest
ten kierunek, który mo¿e daæ muzeum szansê na sukces.
Wymaga³o to tylko „drobiazgu” — cierpliwej i starannej
akcji pozyskiwania nowych zbiorów bursztynu. Dziêki
intensywnym zabiegom ówczesnej dyrektor Muzeum Ziemi
prof. Antoniny Halickiej i kieruj¹cej w latach 1958–1973
pracami Dzia³u Bursztynu doc. Z. Zalewskiej, kolekcje
bursztynu by³y systematycznie powiêkszane. Ten priorytet
stara³em siê podtrzymaæ, a nawet wzmocniæ, ale szczególne zas³ugi w tym zakresie ma prof. B. Kosmowska-Ceranowicz, która wraz z objêciem kierownictwa Dzia³u
Bursztynu MZ w 1974 r. rozwinê³a dzia³ania kolekcjonerskie i, co istotne, wspar³a je szeroko zakrojonym programem badawczym, zyskuj¹c dziêki temu nowe impulsy
profilowania kolekcji. Dziœ zgromadzone w Muzeum Ziemi kolekcje bursztynu i innych ¿ywic kopalnych nale¿¹ do
najprzedniejszych na œwiecie. Licz¹ one obecnie oko³o 29
tysiêcy starannie wyselekcjonowanych obiektów.
Rzecz równie wa¿na — œwiadomie gromadzone muzealne zbiory bursztynu maj¹ charakter komplementarny. S¹ to
wydzielone kolekcje: naturalnych form bursztynu (w tym
unikatowy zespó³ bry³ bursztynu), odmian bursztynu,
kolekcja regionalna (w tym obok bursztynu inne ¿ywice
kopalne z ró¿nych rejonów œwiata), kolekcja wyrobów
bursztynowych, imitacji bursztynu i wreszcie najwiêksze
pod wzglêdem liczbowym kolekcje inkluzji roœlinnych i
zwierzêcych, zawieraj¹ce liczne typy opisowe (holotypy).
To jest wielki, wspania³y materia³ badawczy, wykorzystywany przez polskich specjalistów i, co rzecz wa¿na, równie¿ we wspó³pracy ze specjalistami z oœrodków zagranicznych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dziœ ktokolwiek chce powa¿nie zaj¹æ siê na œwiecie jakimkolwiek aspektem badañ
bursztynu, musi prêdzej czy póŸniej siêgn¹æ do kolekcji
Muzeum Ziemi. To nie jest tylko teoretyczne stwierdzenie
— jest to potwierdzone praktyk¹. Wystarczy siêgn¹æ do
wielu opracowañ zamieszczanych na ³amach Prac Muzeum
Ziemi, czasopism zagranicznych, a tak¿e i w osobnych
wydawnictwach monograficznych i zobaczyæ, jak wielu
badaczy posi³kuje siê znajomoœci¹ tych kolekcji.
Dodajmy wreszcie rzecz niebagateln¹, uzasadniaj¹c¹
wybór bursztynowej specjalizacji. Mianowicie bursztyn to
94

nie tylko kwestia tradycji zwi¹zanych z naszym krajem,
ogromnej mocy poznawczej i wielkiej atrakcyjnoœci tego
minera³u, to tak¿e ró¿norodne konteksty kulturowe.
Dotycz¹ one pradziejów kultury materialnej, sztuki ludowej oraz tradycji rzemios³a artystycznego, które nadal,
szczególnie w Polsce, kultywuje niezwyk³e walory zdobnicze bursztynu. S³owem jest to znakomity materia³, który ze
wzglêdu na swoj¹ dekoracyjnoœæ i najrozmaitsze konteksty
kulturowe niesie zasobn¹ informacjê czysto poznawcz¹,
naukow¹ i stwarza mo¿liwoœæ popularyzacji treœci przyrodniczych w bardzo atrakcyjny sposób. Dlatego te¿ nie
jest kwesti¹ przypadku, ¿e oprócz studiów badawczych i
opracowañ dokumentacyjnych jednym z wa¿niejszych nurtów wystawienniczych Muzeum Ziemi s¹ liczne wystawy
bursztynu, prezentowane we w³asnej siedzibie oraz w oœrodkach regionalnych, ale równie¿ poza granicami kraju —
jest to nasz towar eksportowy. W ostatnich latach przygotowaliœmy 17 ekspozycji bursztynowych, prezentowanych
w czo³owych muzeach europejskich, nie licz¹c uczestnictwa w wystawach zagranicznych poprzez wypo¿yczenia
wybranych zespo³ów okazów bursztynu.
M.M.: Czy w zwi¹zku z tym, ¿e Muzeum Ziemi ma
atrakcyjny towar eksportowy, korzystnie rysuj¹ siê
perspektywy sprowadzania zagranicznych wystaw do
Polski?
K.J.: Sprawa wymiany wystaw nie jest taka prosta.
Mamy wprawdzie na tym polu pewne osi¹gniêcia jako w
gruncie rzeczy jedyne muzeum przyrodnicze, które prezentuje polskie zbiory poza granicami kraju. Trzeba dodaæ,
¿e oprócz w³asnych wystaw wypo¿yczamy czêsto pojedyncze obiekty. W³aœnie w styczniu br. powróci³y do nas
okazy surowych bry³ bursztynu udostêpnione na wielk¹,
miêdzynarodow¹ ekspozycjê pt. Rzym i barbarzyñcy (Rom
und die Barabaren. Europa zur Zeit der Volkerwanderung),
prezentowan¹ w presti¿owej Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland w Bonn (21.08.2008–
09.01.2009).
Efekty w postaci pozyskiwania wystaw ze zbiorów
zagranicznych s¹, ale nie tak znacz¹ce, jak byœmy chcieli.
Renoma Muzeum Ziemi ma swoje prze³o¿enie na to, ¿e
mo¿na od czasu do czasu pokazaæ zbiory obce. Wspomnijmy o bardzo atrakcyjnej wystawie minera³ów i kamieni
ozdobnych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Pradze,
ciekawej ekspozycji pt. Impresje geologiczne ze zbiorów
Naturkundemuseum w Lipsku czy te¿ g³oœnej wystawie
pt. Najdawniejsi przodkowie, najstarsza sztuka ze zbiorów
muzeów Republiki Po³udniowej Afryki. Trudno przebiæ w
jakikolwiek sposób wystawê Opale australijskie, na której
po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano tak bogat¹ i
wszechstronn¹ kolekcjê s³ynnych opali szlachetnych z prywatnych zbiorów J. Benny-Wojciechowskiego z Canberry.
Wielkim powodzeniem cieszy³a siê tak¿e wystawa Magia
turkusu, prezentuj¹ca zbiory ze Stanów Zjednoczonych
A.P. M. Kuster. Dla porz¹dku wypada wspomnieæ o zagranicznych wystawach planszowych i fotograficznych prezentowanych w siedzibie Muzeum Ziemi, m.in. z Irlandii,
Islandii, Kolumbii, Chin i Tajwanu. S¹ dalsze plany, aczkolwiek trzeba powiedzieæ, ¿e nie jest to sprawa ³atwa,
bowiem tego typu wymiana wystaw wymaga znacznych
nak³adów finansowych, których pozyskanie, szczególnie
obecnie, nastrêcza wiele trudnoœci.
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Ryc. 4. Opal szlachetny (Queensland, Australia) z kolekcji J. Benny-Wojciechowskiego. Fot. K. Jakubowski

M.M.: Czy dokonuje siê równie¿ wymiany okazów?
Jakie cenne okazy zosta³y ostatnio nabyte?

Pamiêtam dobrze tê rozmowê, ale nie przypuszcza³em
wówczas, ¿e zaowocuje ona póŸniej zapisem testamentowym, przekazuj¹cym czêœæ prywatnych zbiorów w³aœnie
Muzeum Ziemi. W ten sposób po latach, w roku 1988,
nasze kolekcje wzbogaci³y siê o cenne okazy szmaragdów,
diamentów i innych wspania³oœci. Otrzymaliœmy te¿ bogaty dar cennych okazów mineralogicznych z Afryki pó³nocnej od przebywaj¹cego na sta³e w Belgii W³odzimierza
Jasieñskiego, który prowadzi³ prace nad wytyczaniem dróg
w Afryce, a przy okazji oddawa³ siê pasji kolekcjonerskiej.
Od czasu do czasu udaje nam siê te¿ pozyskaæ sponsora i

K.J.: Z problemem nabywania nowych obiektów borykaj¹ siê wszystkie muzea, niezale¿nie od ich typu. Podobne
trudnoœci maj¹ muzea sztuki, a tym bardziej muzea przyrodnicze, które w naszym kraju nie s¹ przedmiotem szczególnej troski decydentów. Nieustanny niedobór œrodków
finansowych pozwala jedynie na incydentalne zakupy okazów. Te niedostatki finansowe mo¿na nadrabiaæ poprzez
wspó³pracê z kolekcjonerami, od których czêsto pozyskujemy cenne dary. Tak jest na przyk³ad prowadzona
polityka wzbogacania zbiorów bursztynu. To jest
kwestia cierpliwej wspó³pracy, ale tak¿e i autorytetu placówki, budowania zaufania — wtedy szansa
pozyskania kolekcji zwiêksza siê. Pozostaj¹c przy
w¹tku bursztynowym, wspomnê o owocnej w tej
mierze wspó³pracy z bursztyniarzami i wykorzystaniu kontaktów na targach bursztynowych. Niekiedy
otrzymujemy iœcie królewskie dary. Dla przyk³adu,
niedawno pozyskaliœmy niezwykle cenne okazy kopalu — z Filipin (o masie ponad 3 kg) i Borneo (ponad
4 kg). Te unikatowe okazy znakomicie uzupe³niaj¹
nasz¹ kolekcjê form naturalnych ¿ywic subfosylnych, a ze wzglêdu na niezwyk³¹ atrakcyjnoœæ okaz
z Borneo jest prezentowany na wystawie pt. Bursztyn — od p³ynnej ¿ywicy do sztuki zdobniczej.
Wspomnijmy tak¿e o cennych darach minera³ów
i kamieni szlachetnych z Ameryki Po³udniowej od
naszego rodaka dr. Stanis³awa Maziarka, znakomitego eksperta z³ó¿ diamentowych pracuj¹cego dla
rz¹du Wenezueli. Dar ten jest efektem przyjaznej
rozmowy, przeprowadzonej z panem Maziarkiem
podczas wizyty w muzeum po obradach I Kongresu Ryc. 5. Bry³a kopalu (3120 g) z Filipin. Nadpalona na skutek kontaktu z
Uczonych Polskiego Pochodzenia w Krakowie. law¹ wulkaniczn¹. Arch. Muzeum Ziemi PAN
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¬
Ryc. 6. Z³oty medal przyznany Karolowi Bohdanowiczowi w 1901 r. przez Rosyjskie Towarzystwo
Geograficzne. Fot. M. Wierzbicki

kupiæ pojedyncze okazy, ale to jest daleko mniej ni¿ chcielibyœmy. Takie k³opoty s¹ normaln¹ proz¹ ¿ycia muzealnego.
M.M.: Muzeum Ziemi to nie tylko zbiory przyrodnicze, to równie¿ bogate archiwum do historii nauk geologicznych. Jakie materia³y s¹ w nim przechowywane?
K.J.: S³usznie pani zauwa¿y³a — to jest szczególna
cecha naszych zbiorów muzealnych i te¿ wi¹¿e siê z przes³aniem wspó³twórców muzeum. Profesor Stanis³aw Ma³kowski
mia³ bardzo czu³y i szczególny stosunek do dokumentów
historycznych ilustruj¹cych dzieje polskiej myœli geologicznej. Pisa³ o tym ju¿ w pierwszych latach dzia³alnoœci
Towarzystwa Muzeum Ziemi, uznaj¹c i¿ gromadzenie
materia³ów do historii nauk geologicznych w Polsce powinno

byæ jednym z zadañ statutowych muzeum. Ta idea jest pieczo³owicie pielêgnowana. Jesteœmy w zasadzie jedynym
muzeum, które ma wyodrêbniony dzia³ historii nauk geologicznych, gromadz¹cy cenne archiwalia dokumentuj¹ce
studia g³ównie polskiej myœli geologicznej, ale i nie tylko.
S¹ w naszych zbiorach pere³ki. Wspomnê pozyskany przed
laty bardzo interesuj¹cy zbiór archiwaliów zwi¹zanych z
postaci¹ wybitnego polarnika Antoniego Boles³awa Dobrowolskiego, ³¹cznie z orygina³em jego dziennika z pierwszej
wyprawy na Antarktydê na Belgice i ciekawym zespo³em korespondencji i fotografii. Z ogromnym wzruszeniem
wspominam spotkanie z synem pierwszego komendanta
wyprawy na Belgice, baronem Gastonem de Gerlache de
Gomery, gdy przed kilkoma laty (1998) z³o¿y³ wizytê w
muzeum, by zapoznaæ siê z zachowan¹ w naszym archi-

Ryc. 7. ¯artobliwy rysunek Stanis³awa Ignacego Witkiewicza (Witkacego) z w³asnorêczn¹ dedykacj¹ dla Mieczys³awa Limanowskiego (1928)
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wum korespondencj¹ pomiêdzy jego ojcem Adrienem de
Gerlache a A.B. Dobrowolskim. To œwiadczy o znaczeniu
nie tylko historycznym, ale i symbolicznym tego typu kolekcji. Mo¿na tu wymieniæ tak¿e cenne dokumenty i spuœcizny
naukowe wielu wybitnych geologów, m.in. K. Bohdanowicza, J. Morozewicza, J. Siemiradzkiego, K. To³wiñskiego, F. Rabowskiego, S. Soko³owskiego, H. Œwidziñskiego,
S.J. Thugutta, B. Kropaczka, T. Wiœniowskiego, R. Koz³owskiego, J. Samsonowicza, S. D¿u³yñskiego i wielu, wielu innych. Szczegó³owy rejestr przechowywanych w naszych zbiorach archiwaliów wraz z komentarzami publikowany jest sukcesywnie w kolejnych zeszytach inwentarza
spuœcizn naukowych pt. Materia³y archiwalne z zakresu
historii nauk o Ziemi w zbiorach Muzeum Ziemi pod
redakcj¹ doc. J. Garbowskiej.
Warto wtr¹ciæ, ¿e czasami pozyskanie kolekcji wymaga bardzo delikatnych, cierpliwych zabiegów. Nie mo¿na
zrobiæ ruchu nieostro¿nego. Jest nawet taka specjalnoœæ —
socjologia kolekcjonerstwa, traktuj¹ca o specyficznych
cechach tej grupy ludzi. Niektórzy darczyñcy nie ¿ycz¹
sobie nawet podawania swego nazwiska do publicznej wiadomoœci.
Swego czasu, w³aœnie w wyniku bardzo cierpliwych
zabiegów, trafi³a do nas czêœæ spuœcizny wybitnego geologa tatrzañskiego — Mieczys³awa Limanowskiego, który w
historii kultury polskiej pozostanie chyba lepiej znany jako
wspó³twórca teatru Reduta. W tej spuœciŸnie bardzo ciekawe s¹ œlady geologicznych dociekañ Limanowskiego,
m.in. jego korespondencja Eduardem Suessem i Victorem
Uhligiem, wybitnymi geologami alpejskimi, kiedy by³a
ogniœcie dyskutowana sprawa p³aszczowinowej budowy
masywu tatrzañskiego. Znajduj¹ siê w tej spuœciŸnie tak¿e
bardzo ciekawe materia³y dotycz¹ce dzia³alnoœci literackiej i artystycznej Limanowskiego, w tym dziejów teatru
Reduta, które wywo³a³y ogromne zainteresowanie teatrologów. Czasami zdarzaj¹ siê niespodzianki i w³aœnie w tej
kolekcji znaleŸliœmy ¿artobliwy, nieznany rysunek Witkacego, dedykowany Limanowskiemu. Warto wiêc zauwa¿yæ, ¿e zbiory zwi¹zane z naukami o Ziemi ujawniaj¹
niekiedy ca³kiem niezwyk³e konteksty kulturowe.
M.M.: Jakie koncepcje czekaj¹ jeszcze na realizacjê?
K.J.: Jest ich bardzo wiele. Muzeum, które chce byæ
instytucj¹ ¿yw¹, musi siê ci¹gle rozwijaæ. Fundamentalnym zadaniem jest nieustanne poszukiwanie skutecznych
form upowszechniania nauk o Ziemi, a szerzej nauk przyrodniczych, œrodkami dostêpnymi dla instytucji muzealnej.
W efekcie konsekwentnej dzia³alnoœci w sferze kszta³towania nowoczesnej formu³y wystawienniczej œwiadomie zrezygnowaliœmy z ekspozycji w porz¹dku systematycznym
na rzecz dominanty wystaw problemowych. Ze wzglêdu na
szczup³oœæ powierzchni ekspozycja sta³a nie mo¿e byæ na
tak¹ miarê, jak¹ byœmy chcieli uzyskaæ i jak¹ umo¿liwiaj¹
kolekcje. Dlatego wprowadziliœmy stosunkowo du¿¹ zmiennoœæ ekspozycji, polegaj¹c¹ na wymianie obiektów w ramach jednej koncepcji problemowej. Ponadto, opakowaliœmy tê dzia³alnoœæ wystawiennicz¹ i edukacyjn¹ bardzo
¿yw¹ aktywnoœci¹ w zakresie wystaw czasowych, tak kon-

struowanych programowo, aby pozyskaæ now¹ publicznoœæ muzealn¹. Ogromn¹ rolê odgrywa tu od prawie 20 lat
systematycznie organizowany cykl wystaw Natura – Sztuka, sprawdzony ¿ywym reagowaniem publicznoœci. Jest
to sta³a formu³a programowa, która cierpliwie realizowana daje efekt. Jedn¹ z dróg d¹¿enia do skutecznoœci upowszechniania, przecie¿ doœæ hermetycznej, wiedzy
geologicznej, jest ukazywanie rozmaitych kontekstów.
Wówczas przyci¹ga siê tych ludzi, którzy maj¹, powiedzmy delikatnie, szcz¹tkow¹ wiedzê przyrodnicz¹, gdy¿ niestety, system edukacji szkolnej nie daje wystarczaj¹cego
przygotowania. Zaczepienie uwagi na kontekstach kulturowych jest wiêc swoist¹ zachêt¹ do poznania czysto przyrodniczych aspektów ekspozycji.
Nasza dzia³alnoœæ edukacyjna obejmuje szerokie spektrum publicznoœci, zarówno w przedziale wiekowym, jak i
pod wzglêdem poziomu przygotowania. W równym stopniu interesuje nas widz w wieku przedszkolnym, jak dzieci
starsze i m³odzie¿, a¿ po niezwykle wdziêcznych odbiorców w kategorii tzw. III wieku. To jest pewna sztuka, ¿eby
trafiæ z tematyk¹ wystaw lub programem zajêæ edukacyjnych do ró¿nych grup odbiorców. Jednak systematyczna
dzia³alnoœæ daje konkretny efekt. Kszta³towany jest przy
tym okreœlony wizerunek publiczny, który jest nies³ychanie wa¿ny, a ponadto przyci¹ga do wspó³pracy. Odczuwamy wielk¹ satysfakcjê, poniewa¿ po latach cierpliwych
inicjatyw mamy ten swoisty k³opot i komfort zarazem, ¿e
ustalaj¹c program wystaw na dany rok nie musimy czyniæ
gor¹czkowych poszukiwañ partnerów, tylko mamy problem z selekcj¹. Co wybraæ? To luksusowa sytuacja, kiedy
mo¿emy wybieraæ tylko to, co najlepsze, najcenniejsze,
najœwie¿sze. Mo¿emy podejmowaæ tak¿e eksperymenty —
przyk³adem mo¿e byæ eksponowana u schy³ku 2008 r.
wystawa wybitnego fotografika M. Sadeckiego z Monachium pt. Rytm œwiat³a — informel transformationen, ukazuj¹ca zaskakuj¹ce transformacje fotograficzne unikatowego
kryszta³u kwarcu z wrostkami rutylu. Wystawa, chocia¿
niecodzienna (a mo¿e w³aœnie dlatego?), spotka³a siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem. Ca³y czas trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e oczekiwania publicznoœci s¹ bardzo ró¿ne.
Wszystkie poczynania programowe, pocz¹wszy od
dzia³alnoœci kolekcjonerskiej, poprzez opracowania dokumentacyjne, badawcze, a tak¿e tê publiczn¹ dzia³alnoœæ w
postaci wystaw oraz programów edukacyjnych, s³u¿yæ maj¹
temu, by poszukiwaæ w³aœciwego miejsca dla instytucji
muzealnej w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. To konieczne wobec ogromnej konkurencyjnoœci i presji wspó³czesnych mediów elektronicznych. Œmielej nale¿y wykorzystywaæ si³ê urody lub tajemniczoœci rzeczywistych obiektów przyrodniczych, by kontakt z nimi wywo³ywa³ emocje
i wzbudza³ zainteresowanie. Wychodzê bowiem z za³o¿enia, o czym pisa³em ostatnio w jednym ze swoich szkiców
muzeologicznych, ¿e przyci¹gaj¹ca moc cyberprzestrzeni
nie jest w stanie zast¹piæ niepowtarzalnej przestrzeni
muzealnej oraz walorów poznawczych i emocjonalnych,
osi¹ganych dziêki obcowaniu z oryginalnym œwiadectwem
rzeczywistoœci. Inaczej rzecz ujmuj¹c, jest to nieustanny
dyskurs na temat poszukiwania nowych form publicznej
aktywnoœci instytucji muzealnych w odpowiedzi na wyzwania wspó³czesnej fazy rozwoju kultury masowej.
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