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WYDARZENIA
Oddzia³ Sudecki Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk o Ziemi
w Wa³brzychu – krótka historia spo³ecznego fenomenu
Od 8 wrzeœnia do 8 grudnia br. w Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia w Wa³brzychu by³a prezentowana
wystawa „ZAUROCZENI NATUR¥. 40 lat Oddzia³u
Sudeckiego PTPNoZ 1977–2017”, która w lutym 2018 r.
zostanie wypo¿yczona do Muzeum Ziemi K³odzkiej i tam
bêdzie udostêpniana publicznoœci przez nastêpnych kilka miesiêcy. Ostatnie dwa lata obfitowa³y w jubileusze.
W 2016 r. przypada³a 100. rocznica urodzin paleobotanika
i muzealnika Eufrozyna Sagana (1916–1995), z tej okazji
uhonorowanego tytu³em „Zas³u¿onego dla Miasta Wa³brzycha”. W marcu br. w Starej Kopalni zosta³a zorganizowana
miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona tej wyj¹tkowej
postaci oraz wspó³czesnym problemom muzealnictwa geologicznego. Jednoczeœnie mijaj¹ca 40. rocznica dzia³alnoœci
Oddzia³u Sudeckiego Polskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk o Ziemi sta³a siê inspiracj¹ do przygotowania wspomnianej wystawy. W zwi¹zku z tym nale¿y przypomnieæ,
z koniecznoœci w wielkim skrócie, dzieje i zas³ugi wa³brzyskiego œrodowiska pasjonatów nauk o Ziemi.
Polskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk o Ziemi siêga
swymi korzeniami czasów jeszcze przedwojennych i jest
kontynuatorem dzia³alnoœci Towarzystwa Muzeum Ziemi
(powsta³ego w 1932 r.) i Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Nauk o Ziemi (1957) – owoców inicjatywy i wytrwa³ych
starañ prof. Stanis³awa Ma³kowskiego. To drugie, za³o¿one w Wa³brzychu i regionie przez E. Sagana, bêd¹cego w
kontakcie z prof. Ma³kowskim, dzia³a³o niezwykle prê¿nie
w latach 1958–1972. PTPNoZ gromadzi³o wówczas jedyne
w swoim rodzaju grono profesjonalistów i amatorów, doros³ych i m³odzie¿y, ludzi z ró¿nym wykszta³ceniem i zawodem. Ko³a Polskiego Towarzystwa Mi³oœników Nauk
o Ziemi w Wa³brzychu i w Gorcach wydawa³y w³asny
„Biuletyn Informacyjny”, organizowa³y krajowe zjazdy towarzystwa, wycieczki, wspó³pracowa³y z naukowcami, m.in.
Halin¹ ¯akow¹ (PIG), Mari¹ Ró¿kowsk¹ (PAN Poznañ)
i Jerzym Fedorowskim (UAM), zaopatrzy³y te¿ ok. 200 szkó³
w ca³ej Polsce w kolekcje petrograficzno-mineralogiczne.
W jego strukturach funkcjonowa³o tak¿e m³odzie¿owe
Ko³o „Kolumbów”. Wa³brzyszanie zasiadali w prezydium
PTMNoZ i aktywnie uczestniczyli w pracach zarz¹du.
Takie nazwiska jak Eufrozyn Sagan, Jan Kaluch, Henryk
Drygalski czy Edmund Joñca to dzisiaj œrodowiskowe legendy. Autor monografii towarzystwa prof. Zbigniew Wójcik
uzna³ ko³a PTMNoZ dzia³aj¹ce w Wa³brzychu i pobliskich
Gorcach za najlepiej zorganizowane, najaktywniejsze i najpe³niej realizuj¹ce za³o¿enia statutowe organizacji w skali
kraju. W 1972 r. zosta³y one wcielone do Oddzia³u Dolnoœl¹skiego nowo powo³anego Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk o Ziemi. Niestety, jednym z negatywnych
skutków wprowadzonej wówczas zmiany statutu organizacji sta³a siê likwidacja wyró¿niaj¹cego siê swoj¹ aktywnoœci¹ Ko³a „Kolumbów”. Oddzia³ Sudecki po usamodzielnieniu w 1977 r. jest do dzisiaj kontynuatorem tych tradycji.
Wyspecjalizowa³ siê w kolekcjonerstwie i zbieractwie
minera³ów, a w szczytowym momencie liczy³ 348
cz³onków skupionych w 7 ko³ach terenowych. To w³aœnie
w Wa³brzychu w 1978 r. odby³a siê pierwsza w Polsce
gie³da minera³ów, organizowano tutaj cykliczne wiosenne
sejmiki ich zbieraczy, na które przyje¿d¿a³y tysi¹ce zainte-

resowanych, a w 1981 r. miasto by³o gospodarzem ogólnopolskich obchodów Tygodnia Nauk o Ziemi. Tradycja gie³d
wiosennych i jesiennych utrzymuje siê do dzisiaj – w maju
2017 r. odby³a siê jubileuszowa 50. edycja. Przez lata zmienia³y one lokalizacjê, przenosz¹c siê z centrum Wa³brzycha
do Zamku Ksi¹¿ i uzdrowiska Szczawno Zdrój. Obecny
prezes oddzia³u Kazimierz Kozakiewicz oprócz gie³d wspó³organizowa³ w latach 90. XX w. wa³brzyskie Miêdzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn „KAMIEÑ”, które przyci¹ga³y wystawców z licznych krajów, m.in. RPA, Korei,
Chin (Hongkongu) i Stanów Zjednoczonych.
Cz³onkowie Oddzia³u Sudeckiego PTPNoZ podejmowali
równie¿ inicjatywy wydawnicze. Ryszard Hutnik i Eufrozyna Pi¹tek byli wspó³autorami dwóch bardzo popularnych
ksi¹¿ek „Zbieramy kamienie ozdobne” i „Vademecum
zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych”. Prace
naukowe dotycz¹ce paleobotaniki, w tym jedyny w Polsce
„Atlas roœlin karboñskich” pomyœlany tak, ¿eby s³u¿y³
zarówno specjalistom, jak i kolekcjonerom – amatorom,
opublikowa³ E. Sagan. Szczególne zas³ugi na polu krajoznawstwa i ochrony przyrody nieo¿ywionej ma Edmund
Joñca. Edward £aszcz, Józef Kawa³ko i nie¿yj¹cy ju¿ Piotr
Szczerbin ze Œwidnicy organizowali od lat 80. XX w. rajdy
turystyczne dla m³odzie¿y, po³¹czone z nauk¹ rozpoznawania i zbieraniem minera³ów. Jak dot¹d odby³o siê ju¿ 30
takich imprez, kolejna jest planowana w Dzieñ Dziecka
2018 r. Cz³onkowie oddzia³u zgromadzili unikatowe autorskie kolekcje ska³, minera³ów i skamienia³oœci, organizowali wystawy, byli nagradzani, wspó³pracowali ze specjalistami
oraz zaopatrywali w zbiory instytucje naukowe i muzea.
Warto podkreœliæ, ¿e wa³brzyscy dzia³acze towarzystwa
za swoj¹ aktywnoœæ w popularyzacji nauk o Ziemi byli
doceniani przez najwy¿sze jego w³adze. Œwiadczy o tym
przede wszystkim przyznanie tytu³u Cz³onka Honorowego
Towarzystwa Eufrozynowi Saganowi i Janowi Kaluchowi
na Walnym ZjeŸdzie Delegatów PTMNoZ w 1972 r. oraz
Danucie Oleszkiewicz i Kazimierzowi Kozakiewiczowi w
2001 r. Aktualnie do Oddzia³u Sudeckiego PTPNoZ nale¿¹
osoby, wœród nich kolekcjonerzy minera³ów i skamienia³oœci, nie tylko z obszaru by³ego woj. wa³brzyskiego, ale
równie¿ z innych rejonów Polski. Najbardziej znany jest
Kazimierz Kozakiewicz z Wa³brzycha, który organizuje
wystawy i pokazy multimedialne poœwiêcone piêknu przyrody nieo¿ywionej Sudetów. Nale¿y równie¿ wspomnieæ
o Leszku Dudziñskim z Wa³brzycha, kolekcjonerze okazów
paleontologicznych (flora i fauna) z Wa³brzycha i okolic,
którego mo¿na uznaæ za ucznia E. Sagana. W jego kolekcji
znajduj¹ siê niezwykle rzadkie i wci¹¿ bardzo s³abo poznane
okazy fauny górnokarboñskiej, jak pajêczaki, mikrokonchidy i liczne szcz¹tki najwiêkszego stawonoga w dziejach
– Arthropleury.
Odwo³uj¹c siê do znanego powiedzenia, wa³brzyskie
„kamieniem stoi”, a Oddzia³ Sudecki Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk o Ziemi wkracza w kolejn¹ dekadê
nieprzerwanej dzia³alnoœci dumny ze swoich tradycji i pe³en
pomys³ów na przysz³oœæ.
Kazimierz Kozakiewicz, Marcin Kuleszo
PTPNoZ; Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Wa³brzych
1492

