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PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI
Muzeum Geologiczne PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia. I co dalej?
W³odzimierz Mizerski1, Izabela Olczak-Dusseldorp1
Geological Museum PGI-NRI in the second 50. anniversary – and what next? Prz. Geol.,
66: 409–416.
A b s t r a c t. During the second 50 years of its existence, the Geological Museum of the Polish
Geological Institute – National Research Institute has gradually changed its character from
a highly scientific and archiving center to an educational institution. Changes were marked by
temporary exhibitions and the appearance of reconstruction of a dinosaur coated with a thermal cover, nicknamed Dyzio, a world-scale novelty. In the 1990’s work on the thorough
modernization of the permanent exhibition started. The effects of this process can be seen today
as a contemporary exhibition. At the same time the museum began its educational activity,
W. Mizerski
I. Olczak-Dusselincluding museum lessons, workshops, lectures and other events especially addressed to youndorp
ger generations. The Geological Museum takes part in the Science Festival and Night of
Museums, and in other festivals and fairs. The Geological Museum also prepares temporary
exhibitions for regional branches of the Polish Geological Institute, promotes geotourism and publishes brochures and books. The biggest educational event is the annual art and knowledge competition "Our Earth – the natural environment today and tomorrow" that
started almost 20 years ago. Since the beginning of this competition, about 100.000 school youth from Poland and Lithuania have participated in this event. The Geological Museum supports regional centers of the Polish Geological Institute and cooperates with all
regional branches in the area of geological education. This year the Geological Museum is planning to commence work on a new, more
attractive permanent exhibition and will promote activities of the Polish Geological Institute in understanding of the geology of Poland
and its mineral resources.
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W zbiorach Muzeum Geologicznego w Warszawie
zgromadzono wiele obiektów dziedzictwa przyrodniczego.
S¹ wœród nich okazy unikatowe, o szczególnie dobrym stanie zachowania lub nietypowym wykszta³ceniu oraz o wyj¹tkowym znaczeniu dla nauki – np. holotypy wymar³ych
gatunków roœlin i zwierz¹t. Szczególny walor maj¹ te¿
minera³y i skamienia³oœci pochodz¹ce ze stanowisk, w których utracono szanse na pozyskanie nowych okazów, np.
wyeksploatowanych lub zniszczonych.
Muzeum jest niew¹tpliwie wizytówk¹ Pañstwowego
Instytutu Geologicznego, dumnie prezentowan¹ przez
dyrekcjê goœciom z kraju i zagranicy. W 2003 r. odwiedzi³
je premier Leszek Miller wraz z ministrem œrodowiska Stanis³awem ¯elichowskim, w 2006 r. marsza³ek sejmu
Marek Jurek, w 2011 r. goœci³ w nim prezydent RP Bronis³aw Komorowski; a w 2016 r. z³o¿y³ wizytê nawet król
Zambii. Liczba odwiedzaj¹cych muzeum utrzymuje siê na
poziomie 12 000–14 000 rocznie, choæ warto zaznaczyæ, ¿e
w 2017 r. muzeum odwiedzi³o ponad 20 000 osób.
Od pocz¹tku istnienia, tj. od roku 1919, w zbiorach
muzeum znajdowa³y siê kolekcje ska³, minera³ów i skamienia³oœci o znaczeniu dokumentacyjnym, wykorzystywane do badañ geologicznych i opisywane w publikacjach
naukowych. Przyk³adem takich kolekcji s¹:
 Trylobity ordowickie z Wólki i Brzezinek;
 Amonity oksfordu Jury Czêstochowskiej;

 Dicerasy górnego oksfordu obrze¿enia Gór Œwiêto-

krzyskich;
 czy Kolekcja prób rudy ¿elaznej z okolic £êczycy.

Ostatnie 50 lat dzia³alnoœci warszawskiego Muzeum
Geologicznego mo¿na podzieliæ na dwa etapy. W pierwszym okresie, obejmuj¹cym lata 1969–1992, muzeum
pe³ni³o g³ównie rolê archiwum Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, co wynika³o z niedoceniania jego potencja³u w sferze edukacji, ale te¿ z niedostatków finansowych.
W drugim etapie muzeum szeroko rozwinê³o dzia³alnoœæ
edukacyjn¹ w dziedzinie geologii, ekologii i geoturystyki,
uœwiadamiaj¹c spo³eczeñstwu potrzebê ochrony dziedzictwa przyrodniczego i pomagaj¹c zrozumieæ otaczaj¹cy nas
œwiat poprzez kontakt z dawnymi œwiadkami historii ¿ycia
na Ziemi.
LATA 1969–1992
Pod koniec lat 60. XX w. Muzeum Geologiczne by³o
podrzêdn¹ jednostk¹ Centralnego Archiwum Dokumentacji Geologicznej PIG i pe³ni³o g³ównie funkcjê archiwum
zbiorów geologicznych, zgrupowanych w dzia³ach:
 surowce mineralne;
 zbiory paleontologiczno-stratygraficzne;
 zbiory paleobotaniczno-stratygraficzne;
 zbiory mineralogiczno-petrograficzne.
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Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa;
wlodzimierz.mizerski@pgi.gov.pl; izabela.olczak-dusseldorp@pgi.gov.pl.
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Ryc. 1. Sala Muzeum Geologicznego w Warszawie – druga po³owa lat 60. XX w. Fot. Arch. PIG-PIB
Fig. 1. The hall of the Geological Museum in Warsaw in the second half of the 1960s. Phot. PGI-NRI Archiv.

Do 1968 r. zbiory muzeum liczy³y ok. 1500 kolekcji,
zawieraj¹cych ponad 100 000 okazów skamienia³oœci,
minera³ów i ska³, ale tak¿e oko³o 30 000 szlifów. Kierownikiem muzeum by³a wówczas Zofia Fibich (¯elichowska,
1970). W latach 70. XX w. rocznie odwiedza³o muzeum
ok. 3000 osób.
Du¿y przyrost zasobów, jaki nast¹pi³ w latach 60., 70.
i 80. XX w., by³ zwi¹zany z odkryciami z³ó¿ surowców
mineralnych oraz badaniami profilów otworów wiertniczych wykonywanych przez instytut (Olczak-Dusseldorp,
Woroncowa-Marcinowska, 2016). Muzeum otrzyma³o
m.in. bardzo bogate kolekcje: £upki miedzionoœne Niecki
Pó³nocnosudeckiej, Próby ze z³ó¿ soli kamiennej z rejonu
Wieliczka–Bochnia oraz Mioceñskie ska³y siarczanowe
z otworów arkusza Staszów. S¹ to kolekcje dokumentacyjne, na które sk³adaj¹ siê opisane okazy i dokumentacje geologiczne z wierceñ.
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Niestety dziœ pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego przekazuj¹ do archiwum muzeum jedynie niewielk¹ czêœæ okazów pozyskanych w toku badañ
naukowych. Dzieje siê tak z powodu braku odpowiedniej
polityki w instytucie, a przecie¿ tylko przekazanie okazów
do archiwum gwarantuje, ¿e cenny naukowo materia³
zachowa siê dla potomnoœci.
Sta³a ekspozycja
W latach 60. XX w. muzeum eksponowa³o dwie wystawy sta³e – obie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym (¯elichowska, 1970; Fibich, 1972). Ca³¹ g³ówn¹ salê
muzealn¹ zajmowa³a wystawa Surowce mineralne Polski
(ryc. 1), ukazuj¹ca bazê surowcow¹ kraju w podziale na
surowce energetyczne, metaliczne i niemetaliczne. Najwiêksze okazy z tamtej wystawy do dziœ s¹ eksponowane i przy-
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Ryc. 2. Fragment wystawy Stratygrafia Polski, urz¹dzonej w galerii na I piêtrze muzeum – stan z lat
60. XX w. Okazy ska³ i minera³ów,
pogrupowane regionalnie, eksponowano wraz z opisem genezy w
kilkudziesiêciu p³askich gablotach. Fot. Arch. PIG-PIB
Fig. 2. Fragment of the exhibition
Stratigraphy of Poland, arranged
in the gallery on the first floor of
the museum in the 1960s. Specimens of rocks and minerals, grouped regionally, were exposed
together with a description of the
origin in several dozen exhibition
cases. Phot. PGI-NRI Archiv.

ci¹gaj¹ uwagê zwiedzaj¹cych, m.in. fragment pok³adu
Reden z Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego, bry³a soli
z Groty Kryszta³owej w Wieliczce, fragment wielkoœrednicowego rdzenia wiertniczego soli k³odawskiej czy pieñ
drzewa Dadoxylon z Zagórza k. Chrzanowa. Na œcianach
wisia³y mapy geologiczne i surowcowe Polski oraz profile
utworów czwartorzêdowych. Po œrodku sali umieszczono
szkielety wielkich ssaków plejstoceñskich – nosoro¿ca
w³ochatego, niedŸwiedzia jaskiniowego i mamuta. Wkrótce
potem mamut sta³ siê symbolem muzeum.
Piêtro wy¿ej, w kru¿gankach okalaj¹cych g³ówn¹ salê
muzealn¹ urz¹dzono wystawê Stratygrafia Polski (ryc. 2).
Przedstawia³a ona budowê i historiê geologiczn¹ naszego
kraju. W 34 gablotach prezentowano ponad 2000 okazów
ska³ i skamienia³oœci ze wszystkich regionów Polski (¯elichowska, 1970). Okazy z kolejnych okresów geologicznych by³y uporz¹dkowane zarówno chronologicznie,
jak i regionalnie. Gabloty przypomina³y kszta³tem komodê,
w której na górze le¿a³y za szk³em eksponaty wystawowe,
na dole zaœ przechowywano w szufladach zbiory niedostêpne dla publicznoœci.
Obie wystawy mia³y wybitnie naukowy profil i by³y
przeznaczone dla geologów z kraju i zagranicy, którzy pragnêli poznaæ dorobek polskiej geologii. Jednak muzeum
odwiedzali tak¿e uczniowie szkó³ – od podstawowych po
akademickie, a tak¿e pasjonaci, kolekcjonerzy ska³, minera³ów i skamienia³oœci.
W 1970 r. sta³a wystawa wzbogaci³a siê o ekspozycjê
mineralogiczno-petrograficzn¹ wykonan¹ pod kierunkiem
Wac³awa Ryki. Zosta³a ona umieszczona w 12 gablotach
w kru¿ganku na parterze sali muzealnej (ryc. 3). Minera³y pogrupowano wed³ug klasyfikacji chemiczno-mineralogicznej, a ska³y na podstawie ich genezy. W tej
postaci ekspozycja Muzeum Geologicznego w niemal niezmienionej formie przetrwa³a prawie 30 lat.

Wystawy czasowe
Na wystawach czasowych prezentowano ciekawe
naukowe opracowania zbiorów, np. trylobitów dewoñskich
(oprac. Z. Kielan-Jaworowska), amonitów górnojurajskich
(L. Malinowska), flory trzeciorzêdowej z Osieczowa (J. Bobrowska), a niekiedy równie¿ kolekcje zagraniczne (Fibich,
1972).

®
Ryc. 3. Ekspozycja mineralogiczno-petrograficzna w kru¿ganku
na parterze sali muzealnej – stan z II po³owy lat 60. XX w. Fot.
Arch. PIG-PIB
Fig. 3. Mineralogical and petrographic exhibition in the gallery
on the ground floor of the museum hall in the second half of the
1960s. Phot. PGI-NRI Archiv.
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nym, merytorycznym zak³adem instytutu, co nie tylko podnios³o jego rangê, ale te¿ œwiadczy³o o roli, jak¹ dyrekcja
PIG przypisa³a tej placówce. Nie zaniedbuj¹c wa¿nego
zadania, jakim jest gromadzenie i ochrona narodowego
dziedzictwa geologicznego, muzeum sta³o siê miejscem,
w którym prowadzono badania naukowe, i oœrodkiem, dla
którego istotnym celem w s³u¿bie spo³eczeñstwu by³a edukacja.
Od pocz¹tku na sukcesy muzeum wp³ywa³a niemal
rodzinna atmosfera panuj¹ca w zespole jego pracowników.
W latach 90. zespó³ ten liczy³ ponad 40 osób (ryc. 5), w tym
wielu naukowców. To przyczynia³o siê do wydajniejszych
dzia³añ edukacyjnych i archiwizacyjnych. Ostatnio, mimo
rozszerzaj¹cej siê dzia³alnoœci dydaktycznej, zespó³ z roku
na rok topnieje – po reorganizacji w 2017 r. liczy zaledwie
12 osób.
Ryc. 4. Plansza tytu³owa wystawy poœwiêconej Janowi Czarnockiemu – listopad 1983 r. Fot. Arch. PIG-PIB
Fig. 4. Title screen of the exhibition dedicated to Jan Czarnocki –
November 1983. Phot. PGI-NRI Archiv.

W 1983 r., w 32. rocznicê œmierci, urz¹dzono okolicznoœciow¹ wystawê dorobku naukowego prof. Jana Czarnockiego (ryc. 4), a w 1984 r. – wystawê okresow¹ Instytut
Geologiczny w 40-leciu PRL (Sprawozdanie, 1985). Niewielkie ekspozycje czasowe towarzyszy³y równie¿ uroczystoœciom organizowanym z okazji wa¿nych wydarzeñ
krajowych. Jednak brak oddzielnych sal muzealnych uniemo¿liwia³ organizacjê wiêkszych wystaw okresowych.
LATA 1993–2018
Lata 90. XX w. przynios³y zasadnicz¹, ale i oczekiwan¹, zmianê – Muzeum Geologiczne sta³o siê samodziel-

Zbiory
W ksiêdze nabytków zapisano do tej pory ponad 4000
kolekcji, co przek³ada siê na zbiór ponad 600 000 okazów
(Olczak-Dusseldorp, Woroncowa-Marcinowska, 2016).
Eksponaty pochodz¹ od darczyñców lub s¹ pozyskiwane
przez pracowników muzeum podczas wyjazdów terenowych i maj¹ du¿¹ wartoœæ poznawcz¹. Tylko w ostatnich
kilku latach cenne okazy warszawskiego Muzeum Geologicznego pos³u¿y³y do opublikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych ponad 30 prac naukowych. Na
przyk³ad w 2015 r. polsko-czeski zespó³ naukowców zbada³ i zrewidowa³ kolekcjê flory kredowej z Dolnego Œl¹ska
i obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich, a polscy badacze opracowali pod wzglêdem taksonomicznym i morfologicznym 15
kolekcji koœci ssaków (357 okazów), zebranych g³ównie w
pierwszej po³owie XX w. W 2016 r. oznaczono wybrane

Ryc. 5. Pracownicy Muzeum Geologicznego – 2000 r. Fot. B. Ruszkiewicz
Fig. 5. Employees of the Geological Museum – 2000. Phot. B. Ruszkiewicz
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amonity z wyj¹tkowej kolekcji Adriana Kina, któr¹ instytut zakupi³ w 2013 r. Ta niezwykle cenna kolekcja liczy
ponad 30 000 okazów i czeka na dalsze opracowania.
W 2000 r., po remoncie piwnic, muzeum zyska³o ok.
800 m2 powierzchni magazynowej, wyposa¿onej w nowoczesne szafy. Zbiory muzealne przeniesiono do nowych
pomieszczeñ, odzyskuj¹c w ten sposób dwie sale, które
przeznaczono na cele edukacyjne i spotkania konferencyjne.
W magazynie zbiorów znajduj¹ siê te¿ liczne kolekcje o znaczeniu historycznym, zwi¹zane z wybitnymi geologami, wa¿nymi etapami w dziejach nauk geologicznych
czy te¿ epokowymi odkryciami. Niektóre z nich by³y eksponowane w czasie wystaw okresowych poœwiêconych
znanym geologom i przyrodnikom: Ignacemu Domeyce,
Paw³owi Edmundowi Strzeleckiemu i Jerzemu Znosce.
Modernizacja sta³ej ekspozycji
W latach 90. XX w. sta³o siê oczywiste, ¿e sta³a ekspozycja Muzeum Geologicznego wymaga gruntownej
modernizacji. Postanowiono j¹ uatrakcyjniæ, wzoruj¹c siê
na wielu innych europejskich muzeach geologicznych,
które pracownicy muzeum mieli okazjê ogl¹daæ (Mizerski,
Sylwestrzak, 1997). Aby sprostaæ temu ogromnemu
wyzwaniu, dyrekcja Pañstwowego Instytut Geologicznego
powo³a³a w 1997 r. Komisjê ds. Modernizacji Muzeum
Geologicznego. Do zespo³u opracowuj¹cego scenariusze
wystawy do³¹czyli najlepsi specjaliœci z ca³ej Polski,
zarówno z PIG, jak i innych instytucji naukowych.

Zmianê ekspozycji rozpoczêto od umieszczenia w 1997 r.
w g³ównej sali muzeum modelu dilofozaura (pieszczotliwie nazywanego Dyziem) – czyli pierwszej na œwiecie
rekonstrukcji dinozaura z okryw¹ termiczn¹ (Mizerski,
1997). W pierwszym dniu po otwarciu wystawy Muzeum
Geologiczne PIG odwiedzi³o ponad 1000 osób. Do dzisiaj
Dyzio jest ozdob¹ ekspozycji i przyci¹ga uwagê zwiedzaj¹cych (ryc. 6). Wielka w tym zas³uga pracownika
muzeum Gerarda Gierliñskiego – odkrywcy tropów dilofozaura w Górach Œwiêtokrzyskich – oraz Marty Szubert –
plastyczki, która wykona³a model Dyzia.
Modernizacja ekspozycji wymaga³a du¿ego wysi³ku
organizacyjnego i finansowego. Wsparcia udzieli³ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
przyznaj¹c dotacjê, która umo¿liwi³a kupienie nowoczesnych gablot i kiosków multimedialnych – przy czym pod
koniec XX w. stanowi³y one jeszcze rzadkoœæ w polskich
muzeach. Trudnym zadaniem w projektowaniu nowej ekspozycji by³o dopasowanie gablot do zabytkowej architektury
sali muzealnej PIG i jednoczesne spe³nienie nowoczesnych
standardów wystawienniczych.
Wystawê, na której zaprezentowano ponad 4000
okazów geologicznych, podzielono na 8 czêœci. W sali
g³ównej na parterze umieszczono wystawy: Historia
Polski w kamieniu pisana oraz Materia Ziemi i Surowce
mineralne Polski (ryc. 7 – patrz str. 394). Na œcianach
zawieszono mapy geologiczne, tabelê stratygraficzn¹ z ewolucj¹ œwiata organicznego oraz mapy rozmieszczenia kontynentów i oceanów w dziejach Ziemi.

Ryc. 6. Dilofozaur (Dyzio) w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie. Fot. K. Skurczyñska-Garwoliñska
Fig. 6. Dilofozaur (Dyzio) at the Geological Museum of the PGI-NRI in Warsaw. Phot. K. Skurczyñska-Garwoliñska
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Na piêtrze ustawiono ekspozycje: Skamienia³y œwiat;
Magmatyzm; Sedymentacja i diageneza; Metamorfizm
oraz Historia Pañstwowego Instytutu Geologicznego
(Krzeczyñska i in., 2017). Na klatkach schodowych od
strony pó³nocnej ulokowano ekspozycjê ska³ Polski, a na
pó³piêtrze – model jaskini (Mizerski, Urban, 2000).
Dzieñ otwarcia zmodernizowanego muzeum – 21 paŸdziernika 1999 r. – sta³ siê œwiêtem Pañstwowego Instytutu
Geologicznego. W tym dniu uhonorowano trzech wybitnych polskich geologów: Stanis³awa Paw³owskiego, Mariana Ksi¹¿kiewicza i Edwarda Rühlego, umieszczaj¹c ich
nazwiska na pami¹tkowych medalionach namalowanych
na filarach sali muzealnej, wœród wizerunków innych
badaczy szczególnie zas³u¿onych dla polskiej i œwiatowej
geologii. Jednak ju¿ w drugiej po³owie 2000 r., w zwi¹zku
z budow¹ g³ównego magazynu zbiorów, trzeba by³o
zamkn¹æ tê ekspozycjê. Ponowne otwarcie Muzeum Geologicznego nast¹pi³o 14 wrzeœnia 2001 r. Zaprezentowano
na nim dioramê pustyni oraz unikatowe tropy dinozaurów
z Gór Œwiêtokrzyskich.
W 2011 r. g³ówn¹ wystawê uzupe³ni³a makieta najstarszych na œwiecie l¹dowych czworonogów (ryc. 7B – patrz
str. 394). Inspiracj¹ do jej utworzenia by³o opisane w Nature odkrycie w ska³ach œrodkowego dewonu Gór Œwiêtokrzyskich unikatowych na skalê œwiatow¹ tropów tych
zwierz¹t. Makietê stworzyli artystka plastyk Marta Szubert
i jeden z odkrywców tropów, a zarazem ówczesny kierownik Muzeum Geologicznego Piotr Szrek (NiedŸwiecki i in., 2010). W 2015 r. sta³a ekspozycja zosta³a rozbudowana o gablotê poœwiêcon¹ historii cz³owieka.
Wystawy czasowe
W ostatnim 50-leciu Muzeum Geologiczne PIG-PIB
zorganizowa³o ok. 150 wystaw czasowych – zarówno
samodzielnie, jak i w ramach wspó³pracy z innymi instytucjami kultury, m.in. wystawy: (S)trawa dinozaura, Ruch
zaklêty w kamieniu, Okruchy mikroœwiata, Czas mamuta,
W kuŸni Hefajstosa, Amonity z kolekcji Adriana Kina,
Okruchy przesz³oœci w wêglu brunatnym czy Tropy polskich dinozaurów.
Odbiegaj¹c¹ od schematu wystaw¹ okresow¹ by³a zrealizowana na pocz¹tku lat 90. XX w. ekspozycja poœwiêcona postaciom krystalograficznym minera³ów, wykonana
pod kierunkiem ówczesnego kierownika Muzeum Geologicznego PIG – prof. dr. hab. Zbigniewa Kotañskiego.
Wystawy z ostatnich lat, np. ¯ycie w czasie i przestrzeni,
Skamienia³oœci kluczem do przysz³oœci – amonity w³adcami pradawnych mórz czy Siarka z piek³a rodem, tak jak
i wiele wczeœniejszych, po zakoñczeniu ekspozycji w
Muzeum Geologicznym by³y wypo¿yczane innym instytucjom.
Oferta edukacyjna
W latach 70. i 80. w ofercie edukacyjnej Muzeum Geologicznego znajdowa³a siê jedynie us³uga przewodnicka i lekcje muzealne. Jednak zainteresowanie instytucjami kultury
i nauki z roku na rok wzrasta³o. Wraz z nim wachlarz
imprez i zajêæ edukacyjnych naszej placówki stawa³ siê
coraz bogatszy.
W XXI w. muzeum wkroczy³o ju¿ ze znacznie poszerzon¹ ofert¹ edukacyjn¹. Uczniowie szkó³ podstawowych
i liceów uczestnicz¹ w prelekcjach, pokazach i warsztatach
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muzealnych o szerokim zakresie tematycznym. M³odsze
dzieci bior¹ udzia³ w zajêciach plastycznych i urz¹dzaj¹
u nas urodziny, w ramach których s¹ organizowane m.in.
„wykopaliska geologiczne” i gry muzealne. Pracownicy
muzeum prowadz¹ równie¿ zajêcia dedykowane grupom
o odmiennych wymaganiach dydaktycznych – korzystaj¹
z nich dzieci i m³odzie¿ z kó³ek geologicznych, osoby z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹ i s³uchacze Uniwersytetu III
Wieku.
Nasi eksperci udzielaj¹ porad i pomocy instytucjom
pañstwowym i samorz¹dowym, muzeom regionalnym,
izbom celnym i szko³om, a tak¿e redakcjom czasopism
(dwumiesiêcznik Dinozaury) oraz organizatorom miêdzynarodowej gry terenowej Geocaching. Prowadz¹ te¿ konsultacje merytoryczne dotycz¹ce tworzenia przyrodniczych
oœrodków edukacyjnych o randze lokalnej i krajowej (m.in.
Geosfera w Jaworznie, Giganty Mocy w Be³chatowie,
Geocentrum w Kielcach oraz lapidarium w Tatrzañskim
Parku Narodowym). Udzielaj¹ tak¿e wywiadów na temat
nauk geologicznych, w tym zjawisk katastrofalnych, m.in.
dla TVP (program Sonda 2), TVN, Polskiego Radia (Program 1, Trójka). W ci¹gu wielu lat dzia³alnoœci Pogotowia
Geologicznego szybko reagowali na zg³oszenia znalezisk
ska³, minera³ów oraz skamienia³oœci i podejmowali natychmiastowe interwencje, m.in. wykonuj¹c ekspertyzy
petrograficzne i mikropaleontologiczne, by skutecznie
chroniæ przed zniszczeniem stanowiska i okazy cenne dla
nauki oraz dziedzictwa narodowego.
Sztandarow¹ imprez¹ edukacyjn¹, organizowan¹ przez
muzeum od 1999 r., jest ogólnokrajowy konkurs wiedzy
Nasza Ziemia – œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro,
po³¹czony z polsko-litewskim konkursem plastycznym.
Gdy po raz pierwszy Pawe³ WoŸniak z Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG-PIB zorganizowa³ dla dzieci i m³odzie¿y
z Sosnowca konkurs geologiczny z okazji Dnia Ziemi, od
razu okaza³o siê, ¿e to by³ strza³ w dziesi¹tkê i ¿e na
Sosnowcu siê nie skoñczy. Po kilku latach konkurs obj¹³
zasiêgiem ca³¹ po³udniow¹ Polskê, a nastêpnie ca³y kraj,
by w 2007 r. staæ siê konkursem transgranicznym, gdy¿
w³¹czy³a siê do niego S³u¿ba Geologiczna Litwy, a fina³y
konkursu obywaj¹ siê przemiennie w Wilnie i Warszawie
(ryc. 8). Konkurs cieszy siê popularnoœci¹ wœród dzieci
i m³odzie¿y, a tak¿e uznaniem nauczycieli, w tym akademickich. Dziêki temu w ostatnich latach laureaci konkursu
wiedzy otrzymali indeksy uprawniaj¹ce do rozpoczêcia
studiów na wydzia³ach geologicznych kilku renomowanych uczelni.
We wspó³pracy z geologami PIG-PIB Muzeum Geologiczne przygotowa³o dla szkó³ obszerny program edukacyjny Zrozumieæ Ziemiê – udostêpniany na stronie
http://geoportal.pgi.gov.pl/zrozumiec_ziemie. Jest to przewodnik zawieraj¹cy 5 szczegó³owo opracowanych wycieczek geologicznych po ró¿nych regionach Polski i 6 lekcji
internetowych. Ich zakres tematyczny zosta³ skorelowany
z podstaw¹ programow¹ nauczania geografii w szko³ach
ponadpodstawowych (Krzeczyñska i in., 2017).
Niektóre cykle zajêæ geologicznych dla szkó³ s¹ realizowane z inicjatywy w³adz samorz¹dowych czy lokalnych
grup dzia³ania, którym zale¿y na ochronie dziedzictwa
przyrodniczego ich regionu. Nasi specjaliœci prowadzili
takie zajêcia m.in. w Olsztynie k. Czêstochowy, Rudnikach, Wieluniu czy te¿ Klimkach.
Uzupe³nieniem oferty edukacyjnej s¹ przygotowywane
na zamówienie szkó³ i innych instytucji kolekcje dydaktyczne ska³, minera³ów i surowców Polski. Kolekcje te s¹
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Ryc. 8. Finaliœci Konkursu Nasza Ziemia – œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro – 2010 r. Fot. K. Skurczyñska-Garwoliñska
Fig. 8. Finalists of the Competition Our Earth – the natural environment yesterday, today and tomorrow –
2010. Phot. K. Skurczyñska-Garwoliñska

opisane, reprezentuj¹ ró¿norodnoœæ geologiczn¹ naszego
kraju i stanowi¹ doskona³y materia³ do nauki rozpoznawania ska³ i minera³ów.
Muzeum Geologiczne wspó³organizuje równie¿ liczne
imprezy popularnonaukowe o zasiêgu ogólnopolskim. Od
lat stoiska muzeum mo¿na spotkaæ na targach edukacyjnych w Poznaniu oraz na obchodach Dni Ziemi i Pikniku
Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Muzeum bierze udzia³ w Festiwalu Nauki
i wspó³organizuje tzw. eventy geocachingowe, a w Noc
Muzeów odbywa siê u nas gra muzealna. Co roku w wakacje
nasze muzeum odwiedzaj¹ dzieci uczestnicz¹ce w miêdzymuzealnej warszawskiej grze Raz, dwa, trzy – warszawiakiem jesteœ Ty.
Pracownicy Muzeum Geologicznego organizuj¹ pikniki popularnonaukowe – ostatnio odby³y siê one w Olsztynie, Strzegowie, Jaworznie, Wieluniu, Lipówce (ryc. 9)
i £ukowie (WoŸniak, Krzeczyñska, 2010, 2013).
Muzeum wydaje tak¿e popularno-naukowe foldery
i broszury edukacyjne o ró¿norodnej tematyce geologicznej i œrodowiskowej, które trafiaj¹ do szerokiego krêgu
odbiorców w ca³ej Polsce.

„rzetelnej” informacji nie dotycz¹ bynajmniej tylko Gór
Œwiêtokrzyskich.
Atrakcyjn¹ form¹ rozpowszechniania wiedzy geologicznej, skierowan¹ g³ównie do turystów indywidualnych,
s¹ œcie¿ki geologiczne. Na trasach tych œcie¿ek ustawia siê
m.in. geotropy, czyli tablice z informacjami o okolicznych
stanowiskach geologicznych (Krzeczyñska i in., 2017).
Œcie¿ki edukacyjne i geotropy nie wymagaj¹ obecnoœci w
terenie przewodnika, za to nie jednemu przewodnikowi

Geoturystyka
Kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e geologia daje mo¿liwoœæ zrozumienia praw natury, nasi eksperci podejmuj¹
wiele dzia³añ zwi¹zanych z geoturystyk¹. S¹ to m.in. projekty geoturystycznego zagospodarowania terenu, wykonywane w celu ochrony obiektów geologicznych o du¿ej
wartoœci oraz promowania regionu.
Kto chce, niech nie wierzy, ale naprawdê mo¿na dzisiaj
spotkaæ niedouczonych przewodników, którzy na go³oborzu na Œw. Krzy¿u z przekonaniem informuj¹ zwiedzaj¹cych, ¿e: dawno temu dzia³a³y tu wulkany, a œwiadectwem
tej dzia³alnoœci s¹ w³aœnie go³oborza. Takie przyk³ady

Ryc. 9. Warsztaty z rozpoznawania ska³ w czasie Letniej Szko³y
Geologii w Lipówce – 2016 r. Fot. M. Krzeczyñska
Fig. 9. Workshop on rock recognition during the Summer School
of Geology in Lipówka – 2016. Phot. M. Krzeczyñska
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pomog¹ w prawid³owym przekazaniu informacji. Pod egid¹
Muzeum Geologicznego PIG-PIB opracowano kilkanaœcie
projektów œcie¿ek geologicznych w ca³ej Polsce, przeznaczonych do realizacji przez samorz¹dy lokalne. A 2 œcie¿ki
w rejonie Olsztyna pod Czêstochow¹ ju¿ urz¹dzono i oddano do u¿ytku turystom.
Ekspozycje w oddzia³ach PIG-PIB
W czterech oddzia³ach instytutu od wielu lat s¹ eksponowane regionalne zbiory okazów geologicznych.
W Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG-PIB w Kielcach ju¿
w 1965 r., z inicjatywy pracowników oddzia³u, utworzono
muzeum. Kieleckie zbiory licz¹ a¿ 220 kolekcji, zawieraj¹cych ok. 12 000 okazów ska³, skamienia³oœci i minera³ów, pochodz¹cych g³ównie z regionu œwiêtokrzyskiego.
W latach 2013–2016 nast¹pi³a przerwa w dzia³alnoœci tej
placówki, spowodowana gruntown¹ modernizacj¹ ekspozycji. Obecnie powierzchnia muzeum, wraz z pawilonem
wystawienniczym, ma ok. 500 m2. Kilkaset okazów tworzy
wystawê 550 milionów lat historii Gór Œwiêtokrzyskich.
Ska³y i skamienia³oœci s¹ eksponowane w uk³adzie stratygraficznym. Elementami ekspozycji s¹: makieta tetrapoda
oraz interaktywne gabloty poœwiêcone wczesnojurajskim
dinozaurom z So³tykowa, faunie mioceñskiej z Korytnicy
i ssakom epoki lodowcowej. W czêœci mineralogiczno-z³o¿owej s¹ prezentowane okazy minera³ów z okolic Gór
Œwiêtokrzyskich, m.in. kalcytu, kwarcu, gipsu i siarki, oraz
rudy ¿elaza, miedzi i o³owiu. Zobaczyæ tu mo¿na tak¿e
g³ówne odmiany marmurów œwiêtokrzyskich. W ogrodzie
instytutu urz¹dzono wystawê plenerow¹, któr¹ tworz¹
du¿e bloki ska³ charakterystycznych dla regionu œwiêtokrzyskiego oraz modele dinozaurów i ich tropy.
W sali ekspozycyjnej w Oddziale Górnoœl¹skim PIG-PIB
w Sosnowcu znajduj¹ siê zbiory ska³, minera³ów i skamienia³oœci charakterystycznych dla bloku górnoœl¹skiego oraz
pó³nocno-wschodniego obrze¿enia Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego. Ekspozycja sta³a zawiera skamienia³oœci flory
i fauny charakterystycznej dla utworów karboñskich Górnoœl¹skiego i Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego, kolekcje ska³
i skamienia³oœci z bloku górnoœl¹skiego, koœci ssaków
plejstoceñskich, agaty z Polski i ze œwiata oraz charakterystycznie wykszta³cone rudy cynku i o³owiu (tzw. blendy
skorupowe) z rejonu Olkusza. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu opiekuna sali wystawienniczej s¹ w niej prowadzone dzia³ania edukacyjne.
£adna, choæ skromna ekspozycja skamienia³oœci, jakie
mo¿na znaleŸæ na polskich pla¿ach, znajduje siê w Oddziale Geologii Morza w Gdañsku, a w Oddziale Karpackim
PIG-PIB w Krakowie znajduje siê ekspozycja ska³ karpackich. Niestety, nikt siê ni¹ w³aœciwie nie opiekuje. Natomiast w Oddziale Dolnoœl¹skim PIG-PIB we Wroc³awiu
zlikwidowano niedawno ekspozycjê roœlin karboñskich,
a okazy latami zbierane przez pracowników oddzia³u s¹
rozsiane po budynku i niedostêpne dla zwiedzaj¹cych. No
có¿, rozwój muzealnictwa i edukacji w oddzia³ach regionalnych utrudniaj¹ nie tylko niedostatki finansowe, ale te¿
braki personalne i skromne zainteresowanie dyrekcji.
I CO DALEJ?
XXI wiek to wiek technologii, która dominuje we
wszystkich obszarach naszego ¿ycia i zmienia tak¿e muzealnictwo. Niezwykle wa¿nym medium, w³aœciwie niezbêdnym do kontaktu z odbiorc¹, sta³ siê Internet. Muzeum
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wykorzystuje go do wielu dzia³añ. Poprzez stronê internetow¹ i media spo³ecznoœciowe pracownicy zachêcaj¹ do
uczestnictwa w zajêciach edukacyjnych. Wirtualny spacer
po muzeum przybli¿a wystawê, a konkursy internetowe,
zdjêcia i modele 3D okazów ukazuj¹ ró¿norodny œwiat
ska³, minera³ów i skamienia³oœci.
Z ka¿dym rokiem s¹ powiêkszane zasoby Centralnej
Bazy Danych Geologicznych – dziêki czemu geolodzy i
badacze pokrewnych dziedzin nauki mog¹ uzyskaæ on-line
szczegó³ow¹ informacjê o zbiorach muzeum, opracowaniach i dokumentacji geologicznej. W ten sposób jest tworzona platforma dialogu z widzem, zachêcaj¹ca do
obejrzenia naszych zbiorów w œwiecie rzeczywistym.
Nowoczesne technologie wkroczy³y tak¿e na sale wystawiennicze i zmieniaj¹ wizerunek ekspozycji poprzez odpowiedni¹ oprawê scenografii i multimedia. Komunikaty
wysy³ane przez nowoczeœnie zaaran¿owane przestrzenie
muzealne daj¹ mo¿liwoœci zaspokajania potrzeb goœci
nowego pokolenia i wp³ywaj¹ na skutecznoœæ wype³niania
misji dydaktycznej. To wyzwanie, które stoi przed
Muzeum Geologicznym w najbli¿szym czasie.
Ze wzglêdu na liczbê i wartoœæ zgromadzonych obiektów Muzeum Geologiczne zajmuje zaszczytne miejsce w
muzealnictwie przyrodniczym, nale¿y do najwa¿niejszych
tego typu placówek w Polsce i pe³ni wa¿n¹ funkcjê oœrodka
dydaktycznego, kszta³tuj¹cego zachowania proœrodowiskowe spo³eczeñstwa. Jednak sta³a wystawa tego muzeum
ma ju¿ niemal 20 lat. Niegdyœ nowoczesna, dziœ wymaga
zmiany. Muzeum potrzebuje wzmocnienia kadrowego, ale
i odpowiedniego finansowania, aby zmodernizowaæ
ekspozycjê i wyremontowaæ dach, ale warto w nie inwestowaæ, tak jak warto przybli¿aæ geologiê spo³eczeñstwu – to
nasze dzieci i wnuki bêd¹ prowadziæ badania geologiczne,
decydowaæ o polityce surowcowej kraju, a przede wszystkim dbaæ lub nie o œrodowisko.
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Ryc. 5 i 6. Nagrobek Marcina i Anny Śleszyńskich – wapień amonitico rosso. Wszystkie fot. M. Ruszkowski
Fig. 5 and 6. Gravestone of Marcin and Anna Śleszyński – limestone amonitico rosso. All photos by M. Ruszkowski
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Ryc. 7. Ekspozycja Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie: A – głowa modelu Dilofozaura. Fot. K. Skurczyńska-Garwolińska;
B – rekonstrukcja najstarszych na świecie czworonogów, które wyszły na ląd w Górach Świętokrzyskich. Fot. Arch. PIG-PIB; C – szkielet nosorożca. Fot. Arch. PIG-PIB; D – szkielet mamuta. Fot. Arch. PIG-PIB; E – sala muzealna w 2001 r. Fot. K. Skurczyńska-Garwolińska
Fig. 7. Exhibition of the Geological Museum of the PGI-NRI in Warsaw: A – head of the Dilofosaurus model. Phot. K. Skurczyńska-Garwolińska;
B – reconstruction of the oldest quadrupeds in the world that went ashore in the Świętokrzyskie Mountains. Phot. PGI-NRI Archiv.; C – rhino
skeleton. Phot. PGI-NRI Archiv.; D – mammoth skeleton. Phot. PGI-NRI Archiv.; E – museum hall in 2001. Phot. K. Skurczyńska-Garwolińska
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Ryc. 9. Nagrobek prymasa Komorowskiego – wapień dębnicki
Fig. 9. The tombstone of Primate Komorowski – Dębnik limestone

Ryc. 13. Nagrobek prymasa Henryka Firleja – marmur Noir Belge
Fig. 13. The tombstone of Primate Henryk Firlej – Noir Belge marble
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