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„Antarktyda i Po³udniowa Georgia” – wystawa fotografii
Jacka Herman-I¿yckiego w PAN Muzeum Ziemi – 11.01–1.03.20131
Muzeum Ziemi w roku 2013 zaprasza na kolejne,
fascynuj¹ce wystawy z cyklu Natura–Sztuka. W styczniu i
lutym zaprezentujemy znakomite fotografie ze zlodowaconych obszarów pó³kuli po³udniowej. Wystawa zatytu³owana „Antarktyda i Po³udniowa Georgia” to fotograficzna
relacja z niezwyk³ego rejsu ¿aglowcem „Europa”, w którym wzi¹³ udzia³ autor zdjêæ Jacek Herman-I¿ycki. Podró¿
rozpoczê³a siê w 2009 roku w czasie antarktycznego lata
(grudzieñ–marzec) z Ushuai, argentyñskiego portu na Ziemi Ognistej. ¯aglowiec przep³yn¹³ przez Cieœninê Drake'a
na Szetlandy Po³udniowe, Pó³wysep Antarktyczny i wyspy
na Morzu Weddella, nastêpnie na Po³udniow¹ Georgiê i
wyspê Tristan da Cunha. Rejs trwaj¹cy 52 dni zakoñczy³
siê w Kapsztadzie (Republika Po³udniowej Afryki).
Jacek Herman-I¿ycki to absolwent Instytutu Poligrafii
Politechniki Warszawskiej i Podyplomowego Studium Krajów Rozwijaj¹cych siê na Uniwersytecie Warszawskim. Ju¿

zentuj¹cych bogat¹ faunê, m.in. stada s³oni morskich, kolonie
pingwinów, foki oraz albatrosy. Autor zdjêæ swoje spostrze¿enia opisuje w nastêpuj¹cy sposób: „Na l¹d schodziliœmy 20
razy i by³y to najciekawsze momenty podró¿y. Mia³em
mo¿liwoœæ fotografowania kolonii pingwinów bia³obrewych
i maskowych oraz wszechobecnych uchatek antarktycznych.
Na Po³udniowej Georgii spacerowaliœmy wœród tysiêcy pingwinów królewskich i obok stad s³oni morskich. Obserwowaliœmy z bliska wielkie jak gêsi pisklêta albatrosa
wêdrownego. Na Morzu Weddella, na krach, widzieliœmy
wypoczywaj¹ce foki krabojady i niebezpieczne lamparty
morskie, a spokojn¹ toñ wody kilkakrotnie przeci¹³ grzbiet
przep³ywaj¹cego w pobli¿u wieloryba. Na wyspie Nightingale w archipelagu Tristan da Cunha zauroczy³y nas pingwiny
skalne z pociesznymi grzywkami z ¿ó³tych piór. Codziennie
towarzyszy³y nam albatrosy, petrele i inne ptaki”.
Jak¿e bliska jest ta relacja temu, co 101 lat wczeœniej

Ryc. 1. Morze Weddella, góra sto³owa. Fot. J. Herman-I¿ycki

od lat szkolnych fascynowa³ siê podró¿ami, które w po³¹czeniu z pasj¹ fotografowania i dokumentowania wyjazdów
przyczyni³y siê do powstania równie¿ tej niepowtarzalnej
wystawy. Ekspozycja prezentowana w Muzeum Ziemi przedstawia fascynuj¹c¹ przyrodê ¿yw¹ oraz nieo¿ywion¹ jednego
z najbardziej niedostêpnych obszarów kuli ziemskiej.
Uchwycone obiektywem aparatu fotograficznego niezwyk³e
krajobrazy gór lodowych s¹ t³em dla scen rodzajowych pre-

widzieli zdobywcy Bieguna Po³udniowego. Naturalne,
nieprzekszta³cone przez obecnoœæ cz³owieka krajobrazy
lodowej „pustyni”.
Wystawa bêdzie czynna do 1 marca 2013 roku w PAN
Muzeum Ziemi w Warszawie, al. Na Skarpie 27, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: 9.00–16.00, a w niedzielê:
10.00–16.00. Ceny biletów: normalny – 4 z³, ulgowy – 2 z³,
w niedzielê wstêp wolny.
Karolina Jackowiak
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Geologia obszaru zosta³a szerzej przedstawiona w artykule M. Pañczyk, str. 117. Materia³y dodatkowe dotycz¹ce wystawy s¹
dostêpne na stronie internetowej: http://www.pgi.gov.pl/prz_geol,w zak³adce Przegl¹d Geologiczny (2013-02) tom 61, obok notatki.
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