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biografom i osobom obecnie zajmuj¹cym siê pracami
Raimondiego. Na podstawie informacji pochodz¹cych z listów i dziennika Jelskiego prof. Tarkowski odtworzy³ jego
wk³ad w dzie³o Raimondiego. Jelski wyje¿d¿a³ w teren
oraz dokumentowa³ geografiê Peru, gromadzi³ i opisywa³
okazy przyrodnicze, geologiczne i inne dostarczaj¹c wyniki
swych prac Raimondiemu. O tej wspó³pracy wiele pisa³ w
swoich pamiêtnikach Jana Sztolcman6, który przyjecha³ do
Peru w 1875 r. zastêpuj¹c Jelskiego w zbieraniu okazów
dla Gabinetu Zoologicznego w Warszawie. Razem spêdzili
oko³o roku w Tambillo po³o¿onym na stoku lewego brzegu
rzeki MaraÔón w departamencie Cajamarca w pó³nocnym
Peru. Wiemy wiêc bardzo dok³adnie o trudach prowadzonej pracy, a tak¿e – dziêki talentowi pisarskiemu Sztolcmana – o warunkach ¿ycia w tym specyficznym regionie.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o wa¿nej roli jak¹ odegrali w ¿yciu
Konstantego Jelskiego liczni Polacy mieszkaj¹cy w owym

czasie w Limie z Ernestem Malinowskim i Edwardem
Habichem na czele.
W celu uzupe³nienia wk³adu Jelskiego w zrozumienie
peruwiañskiej ró¿norodnoœci przyrodniczej prof. Tarkowski opisa³ jego rozleg³¹ wspó³pracê z przyrodnikami europejskimi i specjalnie z W³adys³awem Taczanowskim z Gabinetu Zoologicznego w Warszawie. Taczanowski na podstawie okazów dostarczanych przez Jelskiego napisa³ m.in.
czterotomowe dzie³o „Ornithologie du Pérou” wydane we
Francji w Rennes w 1884 r.
Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ znaczenie pracy prof.
R. Tarkowskiego dla czytelnika peruwiañskiego, który w
dogodny sposób mo¿e poszerzyæ sw¹ wiedzê na temat geografii, geologii, przyrody, ludzi i kultury w³asnego kraju,
dzia³añ Konstantego Jelskiego i jego wspó³pracy w powstawaniu fundamentalnego dzie³a Antoniego Raimondiego.
Katarzyna Maria Go³uchowska Dunin-Borkowska

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
zaprasza na wystawê instalacji malarskiej Aliny Bloch
„Genesis – Miêdzy Ziemi¹ a Niebem”
4–27.09.2015
Instalacja malarska Aliny Bloch przenosi widza w œwiat wyobraŸni.
Poczucie ogromnej si³y natury jest kluczowym tematem „Genesis – Miêdzy Ziemi¹ a Niebem”. Nasz stosunek do œwiata zasadniczo zmienia siê pod wp³ywem ruchów ekologicznych, daj¹c poczucie œwiadomoœci,
¿e to cz³owiek jest przyczyn¹ degradacji zasobów naturalnych naszej Planety Ziemi. Wysychanie Ÿróde³
wody, bezpowrotne kurczenie siê z³ó¿ ropy, gazu, wêgla, rud metali i innych kopalin
zmuszaj¹ do postawienia pytania: co dalej? Celem tej wystawy jest spojrzenie na rzeczywistoœæ z innej perspektywy, szukanie innych sposobów widzenia rzeczy, zastanowienie siê nad innymi wymiarami bytu.
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27
wystawa czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00–16.00
w niedziele: 10.00–16.00 (wstêp wolny)
Ceny biletów: normalny – 5 z³, ulgowy – 3 z³
www.mz.pan.pl
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