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„Retrospekcje polarne”, Ryszard Czajkowski
– wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
9.05–29.06.2014
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi
w Warszawie zaprasza na kolejn¹ fascynuj¹c¹
wystawê z cyklu Natura–Sztuka, któr¹ bêdzie
mo¿na ogl¹daæ do 29 czerwca 2014 r. Wystawa
pt. „Retrospekcje polarne” to niezwyk³a fotograficzna relacja z podró¿y Ryszarda Czajkowskiego – znanego polskiego geofizyka, polarnika,
podró¿nika, a tak¿e dziennikarza i reportera,
autora licznych programów telewizyjnych oraz
filmów o tematyce podró¿niczej.
Na wystawie zobaczyæ mo¿na zestawienie
wspó³czesnych (2013 r.) oraz dawnych (lata 70.
XX w.) fotografii ze Spitsbergenu. Warto wspomnieæ, ¿e na tej najwiêkszej wyspie Norwegii,
po³o¿onej w archipelagu Svalbard, w pó³nocno-zachodniej czêœci Morza Barentsa, od kilkudziesiêciu lat dzia³a Polska Stacja Polarna im. Stanis³awa Siedleckiego w Hornsundzie, prowadzona przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk. Od 1978 r. w stacji wykonywane s¹ ca³oroczne badania z zakresu geofizyki i œrodowiska
polarnego.
Wprowadzeniem do wystawy s¹ s³owa Ryszarda Czajkowskiego, który tak opisuje swoje wra¿enia i refleksje z wypraw na Spitsbergen:
Spitsbergen po latach
Ryc. 1. Na Lodowcu Hansa

„Chcê opowiedzieæ o podró¿y sentymentalnej. Pierwszy raz by³em na Spitsbergenie w 1971 r.
i przez kolejne dziesiêæ lat, nieomal wy³¹cznie,
zajmowa³em siê sprawami wypraw polarnych.
Dla mnie Spitsbergen to najpiêkniejsze miejsce
na œwiecie. Ka¿da kolejna wyprawa by³a nieustannym pasmem radoœci. Mo¿e dlatego w moich filmach, opowieœciach – i mam nadziejê, ¿e równie¿
na moich zdjêciach – nie wieje groz¹ ani bohaterstwem. Po prostu cieszy³em siê, ¿e mog³em
tam pracowaæ.
Wtedy realizowa³em swoje marzenia. Prowadzi³em badania geofizyczne, a przy okazji robi³em
wycieczki, fotografowa³em i filmowa³em. Teraz
pojecha³em bez obowi¹zków, ale nie udawa³o
mi siê ukryæ wzruszenia. Czu³em, ¿e jestem po
prostu u siebie. Wiele siê zmieni³o, ale krajobraz
pozosta³.
By³em bardzo krótko, a interesuj¹ce s¹ zmia- Ryc. 2. Lodowiec Hansa. Obie fot. R. Czajkowski
ny pór roku. Zmienia siê roœlinnoœæ, inaczej
Bêdê stara³ siê pokazaæ zarówno ten stary, sprzed 40 lat,
zachowuj¹ siê zwierzêta. Tym razem spotka³em tylko dwa
i
obecny
Spitsbergen, a w³aœciwie nie ca³y, a ten »mój«,
najpopularniejsze gatunki kwiatów. Ma³o mia³em kontakwidziany moimi oczami”.
tów z ptactwem, które jeszcze nie wesz³o w okres lêgowy.
Wystawa „Retrospekcje polarne” bêdzie czynna do
Spotka³em tylko jednego lisa, ale za to widzia³em bia³ego 29 czerwca 2014 r. w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie,
niedŸwiedzia.
Al. Na Skarpie 27, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach:
Mi³e dla mnie by³o spotkanie z aktualnymi mieszkañ- 9.00–16.00 oraz w niedziele w godzinach: 10.00–16.00.
cami naszej stacji. Mimo znacznie bardziej zaawansowa- Ceny biletów: normalny – 4 z³, ulgowy – 2 z³, w niedziele
nych technik prowadzenia badañ i wielu nowych rozwi¹- wstêp wolny.
zañ w samej bazie, wydaje mi siê, ¿e – podobnie jak mnie –
Karolina Jackowiak
cieszy ich Spitsbergen.
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