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ARTYKU£Y INFORMACYJNE
Historia i najstarsze okazy minera³ów w kolekcji
Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego
Iwona Korybska-Sad³o1
History of the Mineralogical Museum of the University of Wroc³aw and the oldest mineral specimens in its
collection. Prz. Geol., 65: 150–153.
A b s t r a c t. Mineralogical Museum in Wroc³aw was founded in 1811 by Karl von Raumer who became the first
principal of the institution. Before 1945, a collection of several specimens increased to 13,470. Unfortunately, part
of the collections along with inventory books were destroyed during World War II and many specimens were lost
forever. The object of my research is both the history of the MM and oldest part of the collection, gathered between
1811 and 1855. Currently, there are about 400 minerals collected during that period. Most of them came from European countries and were donated by museum directors and famous collectors. They deserve attention because all
the specimens were collected before the creation of the IMA (International Mineralogical Association) and they
include very rare minerals.
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W dawnych czasach kolekcjonowanie okazów minera³ów wynika³o zazwyczaj z fascynacji ich niezaprzeczalnym piêknem. Najczêœciej podziw budzi³o niezwyk³e zabarwienie pojedynczych kryszta³ów (lub skupieñ), sposób
wykszta³cenia œcian czy efekty optyczne widoczne na
powierzchni i wewn¹trz minera³ów. Wyrazem tych sk³onnoœci by³y kolekcje okazów mineralogicznych, a ich gromadzenie nie by³o domen¹ jedynie w³adców i arystokratów, co mog³oby wynikaæ z ich statusu ekonomicznego
i wy¿szego poziomu wykszta³cenia. Takie zbiory tworzyli
przede wszystkim naukowcy, dla których stanowi³y one
najczêœciej podstawê i punkt wyjœcia do rozmaitych dociekañ o charakterze teoretycznym lub praktycznym. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e minera³y znajdowa³y siê te¿ w najstarszych
znanych kolekcjach przyrodniczych pochodz¹cych z prze³omu XVI i XVII w., nale¿¹cych do w³oskich aptekarzy
Francesco Calzolariego z Werony (1521–1600) i Ferrantego Imperato z Neapolu (1550–1631) (Mach³ajewska &
Krzeszowska, 2013). W Polsce okazy minera³ów w formie
uporz¹dkowanego zbioru przyrodniczego zosta³y opisane
m.in. przez ks. Krzysztofa Kluka w drugim tomie jego
monografii zatytu³owanej „Rzeczy kopalnych osobliwie
zdatniejszych szukanie, poznanie i za¿ycie” wydanej w
Warszawie w 1782 r.
W XVIII w. odnotowano gwa³towny rozwój nauk
o Ziemi i w tym czasie liczne europejskie muzea znacz¹co
powiêkszy³y swoje zbiory, m.in. poprzez nabywanie wielu
okazów minera³ów od znanych zbieraczy i kolekcjonerów.
Ju¿ w 1753 r. Londyñskie Muzeum Historii Naturalnej
dziêki pozyskaniu zbiorów od sir Hansa Sloane’a stworzy³o bazê minera³ów, licz¹c¹ obecnie ok. 14 tys. okazów
(www.nhm.ac.uk). W 1765 r. Akademia Górnicza we Freibergu, jako pierwsza w Niemczech, udostêpni³a szerszej
publicznoœci ogromn¹ mineralogiczn¹ kolekcjê dydaktyczn¹. Kilka lat póŸniej, w 1781 r., Muzeum Historii Natural1

nej w Berlinie zakupi³o prywatn¹ kolekcjê minera³ów od
Carla Abrahama Gerharda. Sta³a siê ona podstaw¹ za³o¿onego w tym czasie „Królewskiego Gabinetu Minera³ów”
(http://euromin.w3sites.net). Równie¿ w Pary¿u w 1793 r.
powsta³o Narodowe Muzeum Historii Naturalnej, którego pierwsze okazy minera³ów pochodzi³y z 1626 r.
(www.mnhn.fr).
Najstarsze polskie kolekcje przyrodnicze pochodz¹ z pocz¹tku XIX w. Zbiór „naturaliów” ksiêdza Leopolda Jana
Szersznika po raz pierwszy udostêpniono publicznie w
1802 r. w powsta³ym w tym czasie Muzeum w Cieszynie.
Prawie równowiekowy zbiór Baltazara Hacqueta zosta³ zakupiony i zaprezentowany przez Gabinet Mineralogiczny
Collegium Physicum Szko³y G³ównej Koronnej w 1810 r.
(Mach³ajewska & Krzeszowska, 2013).
Obecnie w naukach mineralogicznych obserwujemy
szczególne zainteresowanie dawnymi kolekcjami minera³ów, niezale¿nie od czêsto zawi³ych ich losów zwi¹zanych z historiami ró¿nych narodów i pañstw, s¹ one czêsto traktowane jako element przyrodniczego dziedzictwa
narodowego. Ten praktyczny nurt rozwa¿añ znalaz³ swoje
odbicie w formie wielu wyst¹pieñ naukowych w postaci
referatów dotycz¹cych zachowanych dawnych kolekcji minera³ów, prezentowanych na miêdzynarodowej konferencji naukowej Minerals and Museums zorganizowanej w
2012 r. w DreŸnie (Niemcy) pod egid¹ International Mineralogical Association (IMA). Zaprezentowano tam m.in.
kolekcje minera³ów Habsburgów (Papp, 2012), wiedeñsk¹
kolekcjê minera³ów z Muzeum Historii Naturalnej (Hammer & Pertlik, 2012). W DreŸnie wyg³oszono równie¿ prelekcjê, której tematem by³a 200-letnia historia Muzeum
Mineralogicznego (MM) Uniwersytetu Wroc³awskiego
(Bogdañski & Gunia, 2012).
Celem pracy jest prezentacja najstarszych okazów z kolekcji MM Uniwersytetu Wroc³awskiego im. prof. Kazi-
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mierza Maœlankiewicza w kontekœcie bogatej przedwojennej historii tej placówki. Intencj¹ autorki jest krótkie
opisanie prawdopodobnie najstarszych okazów minera³ów
w Polsce, których pochodzenie i rok pozyskania s¹ doœæ
dobrze udokumentowane. Byæ mo¿e bêdzie to pocz¹tek
cyklu artyku³ów poœwiêconych historii kolekcjonowania
minera³ów w Polsce. Ich treœæ powinna obejmowaæ historiê muzeów, a przede wszystkim opis dawnych okazów
minera³ów o znaczeniu historycznym. Nale¿y pamiêtaæ o tym,
¿e mog¹ siê one znajdowaæ nie tylko w oœrodkach naukowych, ale tak¿e w niewielkich, regionalnych placówkach
wystawienniczych i lokalnych muzeach przyrodniczych,
prowadzonych czêsto przez osoby prywatne.
HISTORIA ZBIORÓW MUZEUM
MINERALOGICZNEGO WE WROC£AWIU
Historia MM we Wroc³awiu rozpoczê³a siê ponad 200 lat
temu od za³o¿enia w 1811 r. Gabinetu Mineralogicznego
przez ówczesnego radcê berliñskiego ministerstwa górnictwa prof. K. von Raumera. By³ on pierwszym geologiem w historii Królewskiego Uniwersytetu Œl¹skiego,
który powsta³ rok wczeœniej przez po³¹czenie Akademii
Leopoldyñskiej z Uniwersytetem Viadrina przeniesionym
z Frankfurtu nad Odr¹. Utworzona wówczas Katedra Geognozji (geologii) nie posiada³a jednak ¿adnych zbiorów
dydaktycznych. Pierwszy bardzo skromny zestaw minera³ów
i ska³ pochodzi³ z Wy¿szego Urzêdu Górniczego we
Wroc³awiu. W 1815 r. Raumer uzyska³ pozwolenie na
zakup za kwotê czterech tysiêcy talarów m.in. prywatnej
kolekcji od radcy górniczego Heinricha Wilhelma Meudera z Freibergu. Zbiór ten obejmowa³ wiele bardzo cennych
minera³ów pochodz¹cych z Gór Kruszcowych (Völkel,
2002). W tym samym czasie w³adze Uniwersytetu
Wroc³awskiego na potrzeby zbiorów przekaza³y piêæ pomieszczeñ znajduj¹cych siê na poddaszu budynku tzw.
Konwiktu przy ul. KuŸniczej 35 (obecnie zajmowanych
przez Collegium Anthropologicum).
W 1819 r., po odejœciu K. von Raumera, dyrektorem
Gabinetu Mineralogicznego zosta³ pochodz¹cy z Norwegii
prof. fizyki Henrik Steffens. Ten wszechstronnie uzdolniony nowy dyrektor i naukowiec zajmowa³ siê równie¿ mineralogi¹, antropologi¹, fizjologi¹ i filozofi¹ przyrody
(Grodzicki, 2003). W trakcie swojego kierowania placówk¹ podarowa³ Uniwersytetowi Wroc³awskiemu swoj¹ prywatn¹ kolekcjê minera³ów z Norwegii, której wiêkszoœæ
okazów wci¹¿ znajduje siê w obecnym MM. Opracowa³ on
równie¿ jeden z pierwszych kompletnych podrêczników
mineralogii zatytu³owany „Vollständiges Handbuch der
Oryktognosie” (ukaza³ siê on w czterech tomach), a w
latach 1811–1824 prowadzi³ badania zakoñczone odkryciem nowego minera³u pod nazw¹ „ivait” (wówczas nazywanego te¿ lievrytem). W 1832 r. H. Steffens opuœci³
Wroc³aw i przeniós³ siê do Berlina. W uznaniu jego zas³ug
dla miasta budynek Konwiktu przy ulicy KuŸniczej 35 we
Wroc³awiu zosta³ nazwany „domem Steffensa”.
Kolejnym dyrektorem Gabinetu Mineralogicznego
zosta³ znakomity mineralog Ernst Friedrich Glocker, prof.
zwyczajny Uniwersytetu Œl¹skiego. Napisa³ on w 1847 r.
m.in. pracê „Synopsis mineralium”, która by³a tabelarycznym zestawieniem znanych wówczas minera³ów. Równie
wa¿nymi pozycjami z tego okresu jego twórczoœci by³y:

„Zarys mineralogii z dodatkiem geologii i petrografii”
z 1839 r. oraz „Podrêcznik Mineralogii” (1831). Glocker
zas³yn¹³ te¿ w œrodowisku naukowym jako odkrywca dziewiêciu nowych minera³ów i autor siedmiu nowych ich
nazw.
Nastêpc¹ Glockera by³ s³ynny geolog i paleontolog
prof. Ferdynand Römer, który równoczeœnie, a¿ do swojej
œmierci w 1891 r., kierowa³ Katedr¹ Geologii i Mineralogii.
Za czasów jego zarz¹dzania kolekcja minera³ów znacz¹co
siê powiêkszy³a, stworzono tak¿e zestaw okazów paleontologicznych. W 1856 r. zosta³ zakupiony zbiór skamienia³oœci sylurskich, a w 1857 r. pozyskano okazy flory
karboñskiej pochodz¹ce z wa³brzyskich kopalñ i nale¿¹ce do tamtejszego mistrza górniczego Carla Augusta
Bockscha. W 1866 r., Królewski Wy¿szy Urz¹d Górniczy
we Wroc³awiu przekaza³ do muzeum MM zbiór œl¹skich
ska³ i skamienia³oœci, a zbiory powiêkszono dodatkowo
o liczne okazy paleontologiczne zebrane przez samego
Römera podczas jego licznych podró¿y (m.in. po Ameryce
Pó³nocnej, Skandynawii i Rosji). Kolekcja mineralogiczna
zosta³a znacz¹co wzbogacona o nowe próbki w 1863 r.,
kiedy to zakupiono minera³y z kolekcji nauczyciela Felixa
Rennschmidta. W³adze uniwersytetu, ¿eby zapobiec przejœciu F. Römera na Uniwersytet w Getyndze, wybudowa³y
w latach 1865–1866 dwupiêtrowy gmach na rogu ulic
Szewskiej i Grodzkiej, w którym ca³e drugie piêtro przeznaczono na potrzeby Muzeum Mineralogicznego i Geologicznego (Sachanbiñski & Wierzbicki, 1987).
G³ównym celem tego projektu by³o udostêpnienie
zbiorów muzealnych dla szerszej publicznoœci. Pomagali
w tym m.in.: prof. Martin Websky (twórca sali z minera³ami œl¹skimi) oraz ówczesny kustosz dr Hans Fiedler,
autor pierwszej monografii o minera³ach Dolnego Œl¹ska.
Powsta³ te¿ pierwszy przewodnik po muzeum, opublikowany przez F. Römera w 1868 r.
W 1871 r. Gabinet Mineralogiczny przemianowano na
Instytut Mineralogiczny, a w 1880 r. uzyska³ on te¿ status
Muzeum Mineralogicznego Na stanowisku profesora mineralogii w Katedrze Geologii i Mineralogii w latach
1855–1892 byli zatrudniani wybitni naukowcy, m.in. Martin Websky (odkrywca trzech nowych minera³ów), Arnold
von Lasaulx (specjalista od optyki kryszta³ów i wynalazca
soczewki polaryzacyjnej) oraz Theodor Liebisch i Andreas
Arzruni.
Od 1892 r. obowi¹zki kierownika MM przej¹³ prof.
Carl Hinze, a w 1897 r. w³adze uniwersyteckie dokona³y
podzia³u zbiorów muzealnych na zbiór mineralogiczny,
który sta³ siê czêœci¹ MM, oraz zbiór paleontologiczny
i petrograficzny, który trafi³ do nowo powsta³ego Instytutu
Geologiczno-Paleontologicznego. W latach 1892–1917
Instytut Mineralogiczny zyska³ now¹ pracowniê mikroskopii optycznej oraz uruchomiono nowe laboratorium chemiczne. Uniwersytet Œl¹ski we Wroc³awiu sta³ siê wówczas
jednym z wiod¹cych w œwiecie oœrodków nauk mineralogicznych (Kaufman, 1911). Profesor C. Hinze napisa³ licz¹cy ok. piêæ tys. stron podrêcznik do mineralogii zatytu³owany „Handbuch der Mineralogie”.
W 1917 r. stanowisko dyrektora Instytutu Mineralogii
obj¹³ prof. Ludwig Milch, autor wielu prac dotycz¹cych
granitu Karkonoszy. Za jego kierownictwa powsta³ Instytut Mineralogiczno-Petrograficzny i Muzeum. Ostatnim
przedwojennym dyrektorem tych placówek w latach
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1929–1945 by³ prof. Kurt Spangenberg, badacz kruszców
i rud chromu wystêpuj¹cych na Dolnym Œl¹sku. W 1945 r.
zbiory ewakuowano do Strzegomia i Œwierzawy, dziêki
czemu nie uleg³y one wiêkszemu rozproszeniu. Do Wroc³awia powróci³y po II wojnie œwiatowej (choæ tylko w
czêœci), m.in. dziêki staraniom prof. dr. K. Maœlankiewicza
i dziekana Wydzia³u Nauk Przyrodniczych doc. dr. Edwarda Zubika (Grodzicki, 2003).
ZBIÓR OKAZÓW MINERA£ÓW Z LAT 1811–1855
Najstarsze okazy z kolekcji MM Uniwersytetu Wroc³awskiego pochodz¹ z lat 1811–1855, kiedy to pracami
muzeum kierowali: K. von Raumer, H. Steffens i E.F. Glocker. Dziêki licznym darczyñcom i przekazaniu prywatnych
kolekcji przez ówczesnych kierowników Gabinet Mineralogiczny stawa³ siê powoli powa¿nym oœrodkiem dydaktyczno-wystawienniczym. Du¿y rozkwit muzeum mia³ jednak
miejsce w drugiej po³owie XIX w. dziêki staraniom Römera (Römer, 1868).
Jak wykaza³a wykonana przeze mnie kwerenda zbiorów MM, iloœæ okazów pochodz¹ca z wczesnego okresu
dzia³alnoœci muzeum stanowi obecnie nieca³e 3% minera³ów zgromadzonych w latach 1811–1945. Niestety na
podstawie dostêpnych informacji nie sposób oceniæ jaka
czêœæ kolekcji przetrwa³a II wojnê œwiatow¹. Najstarsze
okazy pochodzi³y przede wszystkim ze zbiorów górniczych. Pierwszy zbiór stanowi¹cy kolekcjê dydaktyczn¹
zosta³ zakupiony w 1815 r. i z niego zachowa³o siê tylko
kilka okazów. W MM Uniwersytetu Wroc³awskiego znajduj¹ siê równie¿ minera³y z Niemiec, Szwecji i Czech
podarowane przez H. Steffensa w latach 1819–1932. Obecnie w zbiorach muzealnych znajduje siê 97 okazów podarowanych przez H. Steffensa. Natomiast te pozostawione
przez Glockera stanowi¹ prawie 40% minera³ów z lat
1811–1855 i pochodz¹ g³ównie z obecnego obszaru Polski
oraz Czech, Austrii i Niemiec. W zbiorach z tamtych czasów znajduj¹ siê te¿ okazy podarowane przez s³ynnego niemieckiego kolekcjonera Friedricha Tamnau, którego
kolekcje znajduj¹ siê m.in. w Berliñskim Muzeum Historii
Naturalnej i na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.
Kilka z nich zosta³o równie¿ podarowanych przez Muzeum
Uniwersyteckie w Berlinie.
NAJSTARSZE OKAZY MINERA£ÓW
W wyniku dzia³añ wojennych zniszczeniu uleg³y ksiêgi inwentarzowe, dlatego okreœlenie pierwotnej wielkoœci
kolekcji mineralogicznej z okresu przed II wojn¹ œwiatow¹
nie jest mo¿liwe. Jedyne dane, jakie zachowa³y siê do
czasów obecnych, pochodz¹ z 1868 r., kiedy to F. Römer
napisa³ przewodnik po nowo powsta³ym Muzeum Mineralogicznym. Mo¿na siê z niego dowiedzieæ, ¿e mineralogiczny zbiór dydaktyczny liczy³ wówczas 1700 okazów,
a kolekcja g³ówna 7 tys. okazów. Opis tzw. sali œl¹skiej nie
zawiera jednak informacji o liczbie znajduj¹cych siê tam
minera³ów.
Podsumowuj¹c, zbiory mineralogiczne w 1868 r. liczy³y co najmniej 8,7 tys. okazów (Römer, 1868). Obecnie
w MM znajduje siê 399 takich, które mo¿na przypisaæ do
okresu 1812–1855. Prawdopodobnie czêœæ minera³ów
posiadaj¹cych adnotacje „stary zbiór” równie¿ pochodzi
152

z tego okresu. Niestety ze wzglêdu na brak etykiet, które
siê nie zachowa³y lub zaginê³y po II wojnie œwiatowej, nie
jest mo¿liwe ustalenie czasu ich pozyskania.
Najliczniejsz¹ grupê (169 okazów) stanowi¹ krzemiany (wg klasyfikacji Strunza), drugie co do liczebnoœci s¹
wêglany (77 okazów). Wœród najstarszych minera³ów nie
ma boranów (grupa VI wg klasyfikacji Strunza-Nickela).
Minera³y pozyskane przez muzeum w tym okresie pochodz¹ przede wszystkim z Europy, jest te¿ kilka zebranych w
obu Amerykach i Azji, a tak¿e jeden z Afryki (turmalin
z wybrze¿a Tunisu, podarowany przez Glockera). W kolekcji znajduj¹ siê równie¿ minera³y uznawane za spotykane bardzo rzadko – witeryt, stolcyt, nakryt, oraz rzadko,
takie jak: uraninit, spodumen, skutterudyt, natryt, mejonit.
Na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza minera³y, które wg
zachowanych metryk, s¹ starsze ni¿ ich odpowiedniki
zatwierdzone przez IMA jako G (grandfathered) lub Rd
(redefined) (www.ima-mineralogy.org).
Tryplit (Mn2+, Fe2+)2(PO4) (F, OH), krystalizuj¹cy w uk³adzie jednoskoœnym. Nazwany od greckiego triplos, co
nawi¹zuje do charakterystycznego trójkierunkowego prze³amu. Pierwszy okaz wg IMA zosta³ znaleziony we Francji
i opisany w 1813 r. w pracy „Handbuch der Mineralogie”
(Hausmann, 1813). Okaz muzealny (ryc. 1A – patrz str. 134)
jest oznaczony numerem MMUWr II-9658, ma w przybli¿eniu wymiary: 80 ´ 38 ´ 37 mm. Treœæ metryczki znajduj¹cej siê na okazie: Tryplite, Schönfeld b. Schlaggenswald, Bohmen, 1805, Tamnau.
Chryzotyl Mg3(Si2O5)(OH)4, krystalizuj¹cy w uk³adzie
jednoskoœnym. Nazwany od greckiego chrysos (z³oto) i tilos
(w³ókno, niæ). Wed³ug IMA, po raz pierwszy zosta³ znaleziony w Polsce i opisany w 1843 r., w Gelehrte Anzeigen
(Von Kobell, 1843). Okaz muzealny (ryc. 1B – patrz str. 134)
jest oznaczony numerem inwentaryzacyjnym MMUWr
IV-4796, przybli¿one wymiary: 54 ´ 44 ´ 8 mm. Treœæ
metryczki: Serpentin (alte Etiqu Serpentinit. Fossil zwischen Seifenstein u. Serpentin), 1823, Grube Reicher Trost.
Reichenstein. Schlesien.
Kankrynit (Na, Ca)8(Al6Si6O24)(CO3, SO4)2 · 2H2O, krystalizuj¹cy w uk³adzie heksagonalnym. Jego nazwa pochodzi
od nazwiska rosyjskiego ministra finansów Egora. F. Kankrina. Pierwszy okaz wg IMA zosta³ znaleziony w Rosji
i opisany w 1833 r., w Elemente der Krystallographie (Rose,
1833). Okaz muzealny (ryc. 1C – patrz str. 134) jest oznaczony numerem inwentarzowym MMUWr II-8638, przybli¿one wymiary: 87 ´ 45 ´ 37 mm. Treœæ metryczki:
Cancrinit, Sodalith, Miask am Ural, 1820, Gebhard.
Willemit Zn2SiO4, krystalizuj¹cy w uk³adzie trygonalnym. Nazwany od imienia króla Niderlandów Wilhelma I.
Pierwszy okaz zosta³ znaleziony w Belgii i opisany w 1830 r.
w Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und
Petrefaktenkunde (Levy, 1830). Okaz muzealny (ryc. 1D –
patrz str. 134) ma nr inwentarzowy MMUWr II-16459,
przybli¿one wymiary: 70 ´ 43 ´ 45 mm. Opis na wspó³czesnej metryczce: Willemit, Stirling Hill, New Jersey, USA,
1827, Halses.
Danalit Fe 2
4 (Be3Si3O12)S, krystalizuj¹cy w uk³adzie
regularnym. Nazwany na czeœæ s³ynnego amerykañskiego
mineraloga Jamesa D. Dana. Pierwszy okaz zosta³ znaleziony w USA i opisany w 1866 r. w American Journal of
Science and Arts (Cooke, 1866). Okaz muzealny (ryc. 1E –
patrz str. 134) jest oznaczony numerem inwentarzowym
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MMUWr II-8737, przybli¿one wymiary 55 ´ 45 ´ 23 mm.
Treœæ metryczki na okazie: Danalith, Rockport, Mine. J.
Monke. 7.590, 1844.
Emplektyt CuBiS2, krystalizuj¹cy w uk³adzie rombowym. Nazwany od greckiego s³owa emplektos, oznaczaj¹cego spleciony, co nawi¹zuje do wspó³wystêpowania
z kwarcem w typowej lokalizacji Antonsthal w Niemczech. Wed³ug IMA po raz pierwszy minera³ ten zosta³ znaleziony w Niemczech i opisany w 1855 r. w Uebersicht der
Resultate Mineralogischer Forschungen im Jahre 1853
(Kenngott, 1855). Okaz muzealny (ryc. 1F – patrz str. 134)
jest oznaczony numerem inwentarzowym MMUWr
II-13928, ma przybli¿one wymiary: 60 ´ 55 ´ 11 mm. Treœæ metryczki, znajduj¹cej siê na okazie: Kupferwismuthglanz, Grb. Tannebaum am Hirschstein, Schwarzenberg.
Sachsen. 1849. Hûtteainsf. Schneider.
PODSUMOWANIE
Historyczn¹ kolekcjê minera³ów znajduj¹c¹ siê w zbiorach Muzeum Mineralogicznego we Wroc³awiu mo¿na podzieliæ na trzy g³ówne okresy. Pierwszy obejmuje czas od
za³o¿enia Gabinetu Mineralogicznego do roku 1855, drugi
– kiedy kierownikiem muzeum by³ Ferdynand Römer – do
1892 r., oraz trzeci – od 1892 r. do koñca II wojny œwiatowej. Okresy te ró¿ni¹ siê przede wszystkim iloœci¹ pozyskanych okazów. Z najbardziej interesuj¹cego, historycznego punktu widzenia, pierwszego okresu dzia³alnoœci
muzeum nie zachowa³o siê zbyt wiele okazów. W 1868 r.
F. Römer w swojej pracy dotycz¹cej nowo powsta³ego MM
we Wroc³awiu przedstawia stan minera³ów, który liczy³
wówczas 8,7 tys. okazów. Obecnie iloœæ okazów zebranych do 1855 r. wynosi ok. 400. W zachowanej kolekcji
znajduj¹ siê minera³y spotykane bardzo rzadko i rzadko,
jednak na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ minera³y nabyte
przed powstaniem International Mineralogical Association
(1958 r.), a jednoczeœnie s¹ starsze lub równowiekowe
z przedstawianymi przez IMA jako najstarsze.
Praca ta ma na celu przedstawienie historii zbioru
mineralogicznego i pokazanie najstarszych okazów znajduj¹cych siê w zbiorach uniwersyteckiego Muzeum Mineralogicznego im. Kazimierza Maœlankiewicza we Wroc³awiu. Od strony mineralogicznej, próbki te s¹ szczególnie
cenne i przed ich ekspozycj¹ powinny zostaæ poddane
intensywnej konserwacji. Dlatego nadrzêdnym celem tej
pracy jest rozpropagowanie historycznych kolekcji mineralogicznych jako elementu przyrodniczego dziedzictwa

narodowego, które nale¿y udostêpniæ szerszemu gronu
odbiorców.
Autorka serdecznie dziêkuje dr. hab. Piotrowi Guni oraz
dr. Grzegorzowi Gilowi za recenzjê artyku³u oraz konstruktywne
uwagi.
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Historia i najstarsze okazy minerałów w kolekcji Muzeum Mineralogicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego (patrz str. 150)
History of the Mineralogical Museum of the University of Wrocław and the
oldest mineral specimens in its collection (see p. 150)

A

B

C

D

„Barwny świat minerałów” – nowa wystawa w PAN Muzeum Ziemi
w Warszawie (patrz str. 167)

Ryc. 1. Skupienia groniaste chalcedonu. Indonezja

E

F

Ryc. 1. A – tryplit (nr inw. MMUWr II–9658); B – azbest chryzotylowy (nr inw. MMUWr IV–4796); C – kankrynit (nr inw. MMUWr II–8638);
D – willemit (nr inw. MMUWr II–16459); E – danalit (nr inw. MMUWr II–8737); F – emplektyt (nr inw. MMUWr II–13928). Wszystkie
fot. I. Korybska-Sadło
Fig. 1. A – Tryplite (catalogue No. MMUWr II–9658); B – Chrysotile asbestos (catalogue No. MMUWr IV–4796); C – Cancrinite (catalogue
No. MMUWr II–8638); D – Willemite (catalogue No. MMUWr II–16459); E – Danalite (catalogue No. MMUWr II–8737); F – Emplectite
(catalogue No. MMUWr II– 13928). All figs photo by I. Korybska-Sadło
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Ryc. 2. Larimar. Dominikana. Obie fot. D. Nast
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