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Pocz¹tki muzealnictwa geologicznego na ziemiach polskich
Janusz Skoczylas1
The origins of geological museology in Poland. Prz. Geol., 68: 21–24.
A b s t r a c t. It is likely that the beginnings of geological museology in Poland should be associated with the collecting movement of all kinds of souvenirs and wonders of nature, often referred to as curiosities or antiquity. In 1775,
Micha³ Mniszech proposed the creation of a national museum (Museum Polonicum). The article mentions all significant collectors of geological exhibits, including Anna Jab³onowska as one of the main figures in the beginnings
of museology in Poland. The so-called public and academic and some school collections are described. The article
also pays attention to social initiatives regarding financing of natural museums, including geological ones.
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W nawi¹zaniu do dosyæ radykalnych zmian organizacyjnych, przeprowadzanych obecnie na wy¿szych uczelniach, konieczne jest zwrócenie uwagi na wspó³czesn¹
dzia³alnoœæ i perspektywy akademickich muzeów przyrodniczych, a geologicznych w szczególnoœci. Rozwój akademickich placówek muzealnych bêdzie zapewne zale¿eæ od
nowych statutów uczelni. Ranga i znaczenie muzeów geologicznych s¹ w œrodowisku akademickim nieco marginalizowane. Warto wiêc ku pokrzepieniu serc przypomnieæ
pocz¹tki dzia³alnoœci muzealnictwa geologicznego na ziemiach polskich.
Nowo¿ytne zbieractwo minera³ów, ska³ i skamienia³oœci zrodzi³o siê na ziemiach polskich w okresie renesansu, a rozwinê³o siê i bardziej profesjonaln¹ formê przyjê³o w dobie oœwiecenia. Ju¿ od po³owy XV w. zaczêto
tworzyæ kolekcje. W Polsce znane by³y zbiory królów Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego i Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego. Niektóre wiadomoœci o ska³ach i minera³ach, okreœlanych czêsto jako kopaliny u¿yteczne lub
rzeczy kopalne albo cia³a kopalne, znajdujemy w licznych
zielnikach, m.in. Falimierza (1534), Spyczyñskiego (1542),
Siennika (1568), Marcina z Urzêdowa (1595) i Syreniusza (1613).
Mimo bardzo dawnych tradycji nauczania w Polsce, na
ró¿nym poziomie, o elementach przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej, o muzealnictwie przyrodniczym, a geologicznym w szczególnoœci, dowiadujemy siê najczêœciej
dopiero w drugiej po³owie XVIII w. Pierwsze kolekcje nie
powstawa³y w placówkach uniwersyteckich i szkolnych,
lecz raczej w prywatnych zbiorach osobliwoœci o ró¿nym
zasiêgu oddzia³ywania, ró¿nym znaczeniu i bogactwie. Jednak, aby dobrze i trafnie zrozumieæ, oceniæ i odczytaæ
zacz¹tki geologicznego zbieractwa, trzeba jeszcze raz
uœwiadomiæ sobie, ¿e geologia jako nauka wyodrêbni³a siê
na pocz¹tku XIX w., mimo ¿e termin geologia znajdywano
ju¿ w XVII-wiecznych dzie³ach (Skoczylas, 2014, 2018).
Pocz¹tki muzealnictwa geologicznego na ziemiach
polskich nale¿y wi¹zaæ z ruchem zbieractwa i kolekcjonerstwa wszelkiego rodzaju pami¹tek i dziwów natury, czêsto
te¿ okreœlanych mianem osobliwoœci lub staro¿ytnoœci. To
pocz¹tkowo amatorskie zbieractwo i kolekcjonerstwo

przekszta³ci³o siê z biegiem czasu w muzealnictwo. Gromadzenie zbiorów ulega³o zmianom – pocz¹tkowo by³o
zajêciem indywidualnych zbieraczy, posiadaj¹cych niekiedy
przypadkowy zestaw ró¿nych przedmiotów, póŸniej
przekszta³ci³o siê w przywo¿enie okazów z wycieczek,
wypraw i prac ziemnych, zakup kolekcji na gie³dach lub od
osób prywatnych, a nastêpnie w gromadzenie kolekcji
przez ró¿nego rodzaju spo³ecznie dzia³aj¹ce towarzystwa,
muzea oraz izby regionalne.
Jedne z pierwszych informacji o zestawie ska³ gromadzonych do celów leczniczych poznaliœmy dziêki Janowi
Jonstonowi (1603–1675), który w 1661 r. opisa³ zestaw
ska³ i minera³ów, jakie powinien gromadziæ do celów leczniczych lekarz. Jan Jonston, mieszkaniec Leszna, uchodzi³
w Wielkopolsce za jednego z pierwszych kolekcjonerów
osobliwoœci przyrody (Skoczylas, 2009a, b).
ZBIORY, KOLEKCJE I MUZEA GEOLOGICZNE
NA ZIEMIACH POLSKICH
Praktyczne i teoretyczne podstawy zainteresowania
naukami o Ziemi, w tym zbieractwem i kolekcjonerstwem,
a tak¿e muzealnictwem by³y prawdopodobnie przejawem
bardzo silnych tendencji oœwieceniowych, rozwijanych na
zachodzie Europy, g³ównie we Francji.
W Polsce pomys³ organizacji muzeum historii naturalnej dostêpnego dla publicznoœci zg³osi³ jako pierwszy
genera³ major Stefan de Rieul. W 1766 r. przedstawi³ on
projekt zebrania wybranych okazów i wystawienia ich na
widok publiczny. By³ przekonany, ¿e realizacjê projektu
mo¿na przeprowadziæ spo³ecznie (Wójcik, 1970). Muzeum
to mia³o byæ zacz¹tkiem i podstaw¹ do napisania dzie³a
o przyrodniczej i geologicznej (?) historii ziem polskich.
Z kolei w 1775 r. znany kolekcjoner Micha³ Mniszech
wyst¹pi³ z propozycj¹ zorganizowania muzeum narodowego
(Museum Polonicum), sk³adaj¹cego siê ze zbiorów roœlin,
zwierz¹t oraz minera³ów i kruszców (Wójcik, 1970; Koziorowski, 1925). Wspomnieæ jeszcze wypada, ¿e w pierwszych
miesi¹cach panowania Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
August Moszyñski przedstawi³ królowi wnikliwy memoria³ dotycz¹cy potrzeby za³o¿enia ogólnokrajowego zbioru
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minera³ów i roœlin, który mia³by na celu u³atwienie rozpoznawania bogactw naturalnych kraju.
Geolog królewski Jan Filip Carosi w swojej monografii
z 1779 r. wspomina³ o wielu kolekcjonerach posiadaj¹cych
w swoich zbiorach minera³y, ska³y i skamienia³oœci.
Wymieni³ m.in. stolnika z okolic Ciechanowa Stanis³awa
Baryczkê, który zbiera³ osobliwoœci przyrody, a tak¿e chirurga, lekarza królewskiego Marcina Bernitza oraz ksiêcia
Micha³a Radziwi³³a. Dodaæ jeszcze mo¿na, ¿e du¿¹ kolekcjê radcy gdañskiego Jana Krzysztofa Gottwalda zakupi³
za 20 000 rubli car Rosji Piotr Wielki. Natomiast inna
kolekcja sekretarza gdañskiego – J.T. Kleina – zosta³a
przekazana Towarzystwu Przyrodniczemu [Towarzystwu
Literackiemu?] w Gdañsku (Kozakiewicz, 2010). J. Carosi
wspomina tak¿e o kolekcji pu³kownika Magnickiego,
kupionej przez hrabiego Tyzenhauza, kolekcji majora
F.K.J. Frölicha oraz genera³a Jana Witta, komendanta
Kamieñca Podolskiego. Ponadto cenione wówczas by³y
kolekcje hrabiego Micha³a Ogiñskiego, ksiêcia Stanis³awa
Poniatowskiego, hrabiego Stanis³awa So³tyka oraz Augusta
Moszyñskiego. Nie nale¿y równie¿ zapominaæ o kolekcji
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego i jego geologa
J. Carosiego oraz genera³a Jana Komarzewskiego. Problem muzeum przyrodniczego zosta³ podniesiony tak¿e
przez Jeana Baptiste’a Dubois. Obydwaj geolodzy (Carosi
i Dubois) postulowali zgromadzenie rozproszonych w kraju kolekcji do jednego miejsca, do jednego budynku, najlepiej do pomieszczeñ w Bibliotece Za³uskich w Warszawie
(Wójcik, 1975a).
J. Carosi i J.B. Dubois przyczynili siê do rozpisania
ankiety na temat bogactw naturalnych kraju. Z kolei dziêki
rezultatom ankiety powsta³a wystawa zbiorów przyrodniczych w Bibliotece Za³uskich w Warszawie.
Warto odnotowaæ jeszcze koncepcjê Józefa Kromera,
który w 1787 r. proponowa³ za³o¿enie naukowo-badawczej
placówki o profilu geologiczno-górniczym. Jej nieod³¹czn¹
czêœci¹ mia³ byæ gabinet kopalin u¿ytecznych, przede
wszystkim dla potrzeb górników (Wójcik, 1975a).
Najpe³niejszy obraz celów i zadañ zbieractwa przyrodniczego, w tym równie¿ geologicznego, przedstawi³ ksi¹dz
Krzysztof Kluk w pierwszym tomie dzie³a pt. Zwierzêta
domowe i dzikie, gdzie na stronach 15–22 zaprezentowa³
swoje pogl¹dy na temat funkcjonowania, gromadzenia,
przechowywania i konserwacji zbiorów przyrodniczych –
botanicznych, zoologicznych i geologicznych (Wójcik,
1975b).
K. Kluk w swoim projekcie tworzenia gabinetów historii naturalnej wydzieli³ gabinety prywatne i publiczne.
Gabinety prywatne, organizowane przez miejscowych
w³aœcicieli, mia³y byæ wed³ug niego u¿yteczne dla szkó³ elementarnych. Jako pragmatyk postulowa³ za³o¿enie muzeów
tudzie¿ kolekcji w tych placówkach szkolnych, w których
mieœci³y siê ju¿ jakieœ zbiory. Gabinety publiczne mia³y siê
znajdowaæ w du¿ych miastach, w siedzibach ludzi nauki,
a wiêc na uniwersytetach i w towarzystwach naukowych.
Z. Wójcik (1975b), doceniaj¹c znaczenie propagowania
przez K. Kluka idei funkcjonowania gabinetów historii
naturalnej, a tak¿e profesjonalnej prezentacji i konserwacji
okazów przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej twierdzi, ¿e prace
tego przyrodnika maj¹ pionierskie znaczenie. Id¹c œladem
podzia³u K. Kluka na gabinety prywatne i publiczne zajmijmy siê na pocz¹tek najwiêkszymi i najcenniejszymi
gabinetami.
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Gabinety publiczne
W 1793 r. kustosz zbiorów królewskich S. Okraszewski opisa³ i zinwentaryzowa³ zbiór króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Z jego zestawienia wynika, ¿e
kolekcja ta liczy³a 2467 pozycji, w tym 2426 eksponatów
geologicznych, 31 dotycz¹cych przyrody ¿ywej i 10 wyrobów kultury materialnej. Wartoœæ tego zbioru by³a wyceniona na 3619 z³. Jako ciekawostkê mo¿na przypomnieæ,
¿e S. Okraszewski postulowa³, ¿eby król przekaza³ mu
zbiory jako rekompensatê za wieloletni¹ s³u¿bê oraz za
zaleg³e pobory.
Dla porównania mo¿na wspomnieæ, ¿e w 1793 r. kolekcja Hugona Ko³³¹taja liczy³a oko³o 6000 okazów, w tym
wiele labradorytów. Z kolei zakupiony w DreŸnie zbiór
ska³ i minera³ów G. Pötschena wa¿y³ ok. 344,3 kg i kosztowa³ 5400 z³. W 1806 r. kolekcja ta powiêkszy³a zbiory
gabinetu historii naturalnej Gimnazjum Krzemienieckiego
(Wójcik, 1970).
Jednak najwiêkszymi i najcenniejszymi zbiorami dysponowa³a wojewodzina Brac³awska Anna Jab³onowska
(1728–1800). Mieœci³y siê one g³ównie w jej zimowej
rezydencji w Siemiatyczach, gdzie zgromadzi³a wspania³e
i ogromne zbiory mineralogiczne, zoologiczne i botaniczne, które przewy¿sza³y wszystkie kolekcje przyrodnicze w
Polsce. W 1802 r. spadkobiercy A. Jab³onowskiej sprzedali
carowi Aleksandrowi ca³¹ kolekcjê z Siemiatycz za 50 000
dukatów. Car przekaza³ go nastêpnie uniwersytetowi w
Moskwie (Wójcik, 1970). Gabinet Anny Jab³onowskiej by³
odwiedzany i konsultowany przez wielu krajowych oraz
zagranicznych badaczy, g³ównie przyrodników, w tym geologów. Wymieniæ tutaj mo¿na K. Kluka, R. £adowskiego,
H. Ko³³¹taja, S. Staszica, J.E. Gilberta i S. So³tyka, a tak¿e
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, J.C. Albertrandiego, A. Naruszewicza, F. Bohomolca, I. Krasickiego, A. Sapiehê i wielu innych.
W opinii Z. Wójcika (1970) gabinet Anny Jab³onowskiej spe³nia³ funkcje i zadania wspó³czesnego muzeum.
By³ miejscem, gdzie zosta³y stworzone warunki do pracy
naukowej wybitnych indywidualnoœci tamtych czasów, do
edukacji m³odzie¿y oraz do popularyzacji nauk przyrodniczych wœród oœwieconego spo³eczeñstwa wszystkich stanów, g³ównie jednak œrednio zamo¿nej szlachty.
Gabinety akademickie i szkolne
Wielki wp³yw na rozwój poznania przyrodniczego ziem
polskich wywar³a Komisja Edukacji Narodowej, dzia³aj¹ca
w latach 1773–1794. Dziêki staraniom jej cz³onków podjêto
próbê uporz¹dkowania kwestii programów nauczania, ich
poziomu, zakresu, kompetencji nauczycieli, jakoœci
podrêczników, a tak¿e zbiorów historii naturalnej tak w
Szkole G³ównej Koronnej w Krakowie, jak i w Szkole
G³ównej Ksiêstwa w Wilnie oraz w szko³ach œrednich.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e od 1782 r., kiedy to Janowi Jaœkiewiczowi powierzono kierownictwo Katedry Historii Naturalnej przy Collegium Physicum Szko³y G³ównej Koronnej
w Krakowie, nast¹pi³ proces tworzenia profesjonalnych
zbiorów o profilu mineralogicznym. J. Jaœkiewicz, dziêki
subwencji prymasa Micha³a Poniatowskiego w wysokoœci
100 dukatów, do³o¿ywszy z w³asnych funduszy 350 dukatów, kupi³ w Pary¿u zbiór minera³ów i ska³ (Prochazka,
1980; Wójcik, 1975b). Niebawem, dziêki darowi ksiêdza
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Szaniawskiego, profesora fizyki z Kielc, zbiory powiêkszy³y siê o kolekcjê kruszców z ziemi kieleckiej, a zaraz
potem o dar Hugona Ko³³¹taja, obejmuj¹cy kilkaset
minera³ów z Czech i Wêgier. W 1787 r. tak¿e J. Jaœkiewicz przekaza³ swoje zbiory uczelni, któr¹ wkrótce opuœci³. O randze i zasobach tej kolekcji mo¿e poœrednio
œwiadczyæ fakt, ¿e 27.10.1785 r. Kolegium Fizyczne podjê³o uchwa³ê o powo³aniu stanowiska …wiceprofesora do
utrzymania Gabinetu rzeczy kopalnych i udzielania wyjaœnieñ zwiedzaj¹cym (Prochazka, 1980, str. 5). Zbiory by³y
tak¿e wzbogacane, choæ w mniejszym zakresie, przez
Szko³ê Wydzia³ow¹ w Poznaniu. W czasie rozbiorów okazy zbioru przekazano przyklasztornej benedyktyñskiej
szkole w Tyñcu.
Od 1810 r. na nowo zaczêto kompletowaæ zbiory
Szko³y G³ównej Koronnej w Krakowie, wykupuj¹c kolekcjê minera³ów, ska³ i skamienia³oœci od ustêpuj¹cego kierownika Katedry Historii Naturalnej Baltazara Hacqueta.
Zbiór, wyceniony na 2000 czerwonych z³otych, obejmowa³
3352 okazy minera³ów, 362 okazy ska³ i 379 skamienia³oœci (Prochazka, 1980). Dodaæ mo¿na, ¿e w czasie
publicznych egzaminów i sesji kolekcja by³a dostêpna dla
publicznoœci.
Wprawdzie niewiele wiemy o zawartoœci kolekcji w
Krakowie, to jednak mimo wielu bogatych i drogich zakupów, kolekcja Szko³y G³ównej Koronnej nie przyci¹ga³a
ogromem i rozmaitoœci¹. Ustêpowa³a kolekcji Anny Jab³onowskiej i króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.
By³a przede wszystkim organizowana i dostosowana do
potrzeb dydaktycznych, do prowadzenia wyk³adów z zakresu historii naturalnej. Prawdopodobnie spe³nia³a
podstawowe potrzeby i oczekiwania ówczesnych studentów i wyk³adowców (Wójcik, 1975b).
Jeszcze mniej wiemy o kolekcjach minera³ów, ska³
i skamienia³oœci znajduj¹cych siê i wykorzystywanych
w Szkole G³ównej Ksiêstwa w Wilnie. Z zebranych
informacji wynika, ¿e na lekcjach chemii pos³ugiwano siê
niewielkim zbiorem minera³ów. J.E. Gilbert wykorzystywa³ w dydaktyce minera³y i ska³y pochodz¹ce z Syberii.
Natomiast G. Forster przywióz³ na uczelniê w³asn¹ kolekcjê
minera³ów, któr¹ otrzyma³ od rodziny Wielopolskich z Piñczowa. Nieco póŸniej dokupi³ jeszcze niewielk¹ kolekcjê
minera³ów w DreŸnie. Odczuwaj¹c jednak ci¹gle niedobór
minera³ów, ska³ i skamienia³oœci niezbêdnych do prawid³owego i nowoczesnego prowadzenia dydaktyki na wysokim poziomie merytorycznym G. Forster zwróci³ siê z apelem do szeroko pojêtego spo³eczeñstwa w sprawie
pomocy w pomno¿eniu zasobów zbiorów mineralogicznych szko³y. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e rezultatem tego apelu móg³ byæ dar przekazany przez Micha³a Ogiñskiego w
1785 r., sk³adaj¹cy siê z minera³ów i muszli. Wspomnieæ
tak¿e wypada o darze ks. Jana Wicherta w 1791 r., obejmuj¹cym kolekcjê jaspisów. Niew¹tpliwie kolekcja geologiczna nie dorównywa³a zasobom zbiorów uczelni
krakowskiej (Wójcik, 1975b).
Mineralogiczne i geologiczne zbiory w Warszawie ju¿
w 1778 r. opisa³ berliñski astronom Jan Bernouli. Wymieni³ on kolekcje J.F. Carosiego, Micha³a Ogiñskiego, ksiêcia
Stanis³awa Poniatowskiego i króla Stanis³awa Augusta
(£aszkiewicz, 1980). W okresie porozbiorowym Towarzystwo Przyjació³ Nauk (1800–1832) posiada³o gabinet
mineralogiczny, który swoimi zbiorami wzbogacali m.in.
minister sprawiedliwoœci Feliks £ubieñski, genera³ Alek-

sander Chodkiewicz, genera³ Wincenty Krasiñski, Stanis³aw Dunin Borkowski, Ludwik Zejszner, Christian,
Andrzej Zipser z Bañskiej Bystrzycy, a przede wszystkim
Stanis³aw Staszic. W chwili rozwi¹zania towarzystwa
zbiory liczy³y 8559 okazów, w tym 1257 okazów krajowych. Po powstaniu listopadowym w odwecie zbiory te
zosta³y wywiezione do Rosji (£aszkiewicz, 1980).
Za³o¿ony w 1816 r. Uniwersytet Warszawski równie¿
posiada³ gabinet mineralogiczny, który dotrwa³ do 1939 r.
Pocz¹tki tego gabinetu s¹ zwi¹zane z utworzeniem w 1804 r.
Liceum Warszawskiego, zawieraj¹cego zbiory mineralogiczne. Zacz¹tek profesjonalnej kolekcji uniwersyteckiej
stanowi³ dar prof. C.A. Zipsera z Bañskiej Bystrzycy,
zawieraj¹cy 700 okazów minera³ów i ska³, który by³ przysy³any stopniowo w latach 1817–1822. Ponadto car Aleksander I w maju 1818 r. ofiarowa³ 839 minera³ów i ska³
z rejonu Finlandii i Syberii. Miêdzy innymi dziêki intensywnym staraniom S. Staszica zosta³y zakupione zbiory
licz¹ce 5594 okazy, nale¿¹ce do wy¿szego radcy górnictwa
krajowego W.G. Beckera. Ich cena wynosi³a 3000 dukatów
holenderskich, czyli oko³o 10,6 kg z³ota dukatowego
(£aszkiewicz, 1980).
Pierwszy kustosz gabinetu M.A. Paw³owicz 3.10.1821 r.
okreœli³ zasoby kolekcji na 8000 okazów minera³ów i ska³,
w którym a¿ 7133 okazy stanowi³y zbiory C.A. Zipsera
i W.G. Beckera, 867 okazów pochodzi³o z darów Rozalii
Rzewuskiej i Sylwiusza Augusta Minkwitza oraz geodety
C.H. Müllera z Marienbergu. Ponadto M.A. Paw³owicz
kupi³ w Pary¿u przyrz¹dy i narzêdzia do badania w³aœciwoœci fizycznych minera³ów (£aszkiewicz, 1980; Stêpisiewicz,
2009). Dalsze dzieje rozwoju muzealnictwa mineralogicznego i geologicznego przedstawili m.in. J. Parafiniuk (2016)
i M. Szulczewski (2016).
Komisja Edukacji Narodowej du¿¹ rolê przypisywa³a
podrêcznikom, mniejsz¹ wyposa¿eniu gabinetów fizycznych, a najmniej uwagi poœwiêca³a zbiorom geologicznym. Mimo braku wielu informacji Z. Wójcik (1975b) da³
wyraz przekonaniu, ¿e zbiory minera³ów i ska³ istnia³y w
ka¿dej szkole wydzia³owej, a nawet w szko³ach podwydzia³owych. W³aœnie w Kolegium Jezuickim w Poznaniu,
które w 1780 r. przemianowano na Szko³ê Wydzia³ow¹, istnia³ du¿y zbiór minera³ów i ska³ wykorzystywanych do
celów dydaktycznych. W czerwcu 1783 r. znakomity astronom i fizyk, rektor tej szko³y Józef Rogaliñski (1728–1802)
przekaza³ Janowi Œniadeckiemu, wówczas przedstawicielowi Szko³y G³ównej Krakowskiej, wiele przyrz¹dów do gabinetu fizycznego oraz 63 minera³y, pozostawiaj¹c jeszcze w
ówczesnej szkole 317 okazów minera³ów, ska³ i skamienia³oœci (Skoczylas, 1991, 2009a, b).
Bogatym zbiorem okazów geologicznych dysponowa³a prawdopodobnie warszawska szko³a Konarskiego.
Dobrym poziomem nauczania przyrody mog³a siê pochwaliæ szko³a w Nowogródku, a tak¿e w Kamieñcu Podolskim,
której genera³ Jan Witt przekaza³ przyrz¹dy fizyczne i gabinet historii naturalnej (Wójcik, 1975b).
UWAGI KOÑCOWE
Nawi¹zuj¹c do zagadnienia roli akademickiego muzealnictwa geologicznego w przestrzeni kolekcjonerskiej,
muzealniczej i akademickiej mo¿na podkreœliæ, ¿e zbiory
szkolne i akademickie stanowi³y w du¿ym stopniu odrêbne
byty. Powstawa³y najczêœciej dziêki zaanga¿owaniu pierw23
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szych profesorów i nauczycieli, którzy przyje¿d¿ali na
uczelniê i podejmowali w niej pracê najczêœciej z w³asnymi kolekcjami, które póŸniej zostawa³y w tych placówkach. By³y one czêsto ofiarowywane szkole lub by³y
wykupywane przez w³adze oœwiatowe od spadkobierców.
Pierwsi kierownicy katedr historii naturalnej starali siê
powiêkszaæ i uzupe³niaæ szkolne zbiory poprzez dodatkowe zakupy lub, co zdarza³o siê czêœciej, pozyskiwaæ eksponaty od bogatych i ofiarnych kolekcjonerów, podró¿ników
i ró¿nych ekscentryków. Wa¿nym sposobem pozyskiwania
eksponatów by³y równie¿ wyprawy naukowe w bli¿sze i dalsze okolice, z których pracownicy i studenci przywozili
nowe minera³y, ska³y i skamienia³oœci, wzbogacaj¹c lokalne, szkolne zbiory dydaktyczne. W ka¿dej sytuacji radzono
sobie wszelkimi dostêpnymi sposobami, bowiem panowa³o dosyæ powszechne przekonanie, szczególnie w szko³ach pod zaborem rosyjskim, ¿e na uzupe³nianie zbiorów
brak dotacji.
Mimo, i¿ zbiory dydaktyczne by³y niekiedy udostêpniane szerszej spo³ecznoœci, szczególnie w okresie otwartych, publicznych egzaminów, odczytów i popisów, to
jednak generalnie rzecz ujmuj¹c dostêp do nich by³ bardzo
ograniczony. W tej sytuacji w znikomym stopniu mog³y
one oddzia³ywaæ na rozwój popularyzacji nauk geologicznych na ziemiach polskich na prze³omie XVIII i XIX w.
Tak¿e zbiory i kolekcje okreœlane przez K. Kluka jako
publiczne nie mia³y – wbrew pozorom i dobrym chêciom –
wiele okazji, aby w sposób efektywny oddzia³ywaæ na
szersze krêgi zainteresowanych i na ogó³ wykszta³conych
osób. Stanowi³y one raczej „œwi¹tynie” nauki, miejsca
pracy w¹skiego grona badaczy, osób zainteresowanych i mi³oœników przyrody nieo¿ywionej. Niekiedy ich rola i znaczenie by³y lepiej znane i doceniane poza granicami kraju,
jak w przypadku kolekcji Anny Jab³onowskiej, ni¿ w lokalnej przestrzeni ludzi nauki, sztuki i polityki.
Zak³adanie w tym okresie gabinetów historii naturalnej
by³o bardzo popularne. Œwiadczyæ mog³o o zainteresowaniach, aspiracjach, nad¹¿aniu za mod¹ i wszelkimi nowinkami. Dotyczy³o to jednak ludzi przede wszystkim
bogatych, najczêœciej solidnie wykszta³conych. Gromadzono okazy geologiczne oraz inne jako pami¹tki z dalekich i egzotycznych podró¿y. Zbierano jednak tak¿e
minera³y, ska³y i skamienia³oœci krajowe, z najbli¿szych
okolic, szczególnie w województwie krakowskim i sandomierskim, a tak¿e na Litwie.
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Przypuszczaæ mo¿na, ¿e w latach 1772–1794 na ziemiach polskich istnia³o ok. 70 gabinetów historii naturalnej. Najwiêcej by³o ich w Warszawie. Jednak najwiêkszy
i najcenniejszy zbiór Anny Jab³onowskiej znajdowa³ siê w
Siemiatyczach. Niektóre gabinety historii naturalnej funkcjonowa³y jako tzw. groty kamienne, wyk³adane czêsto
muszlami (np. w Szumsku), które tak¿e mog³y popularyzowaæ wybrane elementy przyrody nieo¿ywionej.
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