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Wywiad z Grzegorzem NiedŸwiedzkim
1

Redakcja: Wielkie odkrycia z pocz¹tku tego roku,
zaszczyty (przypomnijmy: Nagroda Premiera, Fenomeny
Przekroju) i zwiêkszone zainteresowanie mediów s¹ ju¿ tro-
chê poza Panem. Wreszcie jest czas na spokojniejsz¹ pracê.
Co jest w tej chwili Pana priorytetem i jak planuje Pan
zdyskontowaæ dobra koniunkturê dla polskiej paleontolo-
gii, do której w niema³ym stopniu sam Pan siê przyczyni³?

Grzegorz NiedŸwiedzki: Przyznam szczerze, ¿e
by³em zaskoczony tak du¿ym zainteresowaniem siê
mediów nauk¹ i sam¹ paleontologi¹. Wielkie dinozaury
maj¹ w sobie coœ magicznego, wielkie zêby, pazury i mog¹
pobudzaæ wyobraŸniê dziennikarzy i oczywiœcie czytelni-
ków, s³uchaczy, widzów (pamiêtam zainteresowanie Par-
kiem Jurajskim Stevena Spielberga), ale czy mog¹
podobny efekt wywo³aæ odkrycia np. szlaków tropów
wczesnych czworonogów z dewoñskich ska³ pod Kielca-
mi? Jednak po moich ostatnich doœwiadczeniach mogê
powiedzieæ, ¿e zdecydowanie jest to temat do popularyza-
cji i tematyka w naukach przyrodniczych, która bardzo
ludzi interesuje i wrêcz fascynuje. Kilka dni po og³oszeniu
wyników badañ nad tropami z Zache³mia (Nature, 7 stycz-
nia 2010) napisa³o do mnie ponad 100 osób z ró¿nych
miejsc w Polsce i na œwiecie. Ktoœ nawet w jednym z listów
wyrazi³ opiniê, ¿e to „nasze œwiêtokrzyskie odkrycie to jak
3:0 dla Polski w meczu z Brazyli¹”, by³em bardzo zadowo-
lony, ¿e przysporzyliœmy tyle radoœci tak wielu osobom,
czêsto nie zwi¹zanym z nauk¹. Otrzyma³em te¿ du¿o zdjêæ
z amatorskimi odkryciami i co ciekawe jedno z nich jest
bardzo cenne. Wracaj¹c do pytania, obecnie wspó³pracujê
z dwoma zespo³ami m³odych paleontologów. W obu zes-
po³ach s¹ studenci, doktoranci i m³odzi doktorzy oraz ama-
torzy. Poszukujemy skamienia³oœci w ró¿nych miejscach
na terenie Polski. Nasz kraj ma wspania³e i s³ynne na ca³y
œwiat tradycje paleontologiczne zwi¹zane z badaniami nad
faunami paleozoicznymi Podola i Gór Œwiêtokrzyskich
oraz odkryciami wielkich dinozaurów i drobnych kredo-
wych ssaków w trakcie wypraw polsko-mongolskich na
Pustyniê Gobi. Okazuje siê, ¿e wiele cennych znalezisk
czeka na nas w kraju, a tu¿ pod naszymi stopami ukryte s¹
prawdziwe skarby. W Górach Œwiêtokrzyskich i na Œl¹sku
systematycznie znajdujemy nowe stanowiska z koœæmi i
tropami pradawnych ryb, p³azów i gadów. Pamiêtam jak w
2009 r. w Lisowicach k. Lubliñca wraz z grup¹ studentów
wykopa³em olbrzymi¹ koœæ dicynodonta – gada ssako-
kszta³tnego. Po wydobyciu okazu z i³u okaza³o siê, ¿e mie-
rzy ponad 1 metr d³ugoœci. Ktoœ po chwili za¿artowa³, ¿e to
stanowisko to nasze „polskie Gobi”. W tym sezonie uda³o
nam siê zebraæ naprawdê niesamowite okazy. W trakcie
jednej z wizyt w terenie wraz z kolegami z Muzeum Histo-
rii Naturalnej w Londynie i Nowym Jorku uda³o nam siê
wydobyæ prawie kompletny pancerz triasowego ¿ó³wia.
Pamiêtam, ¿e nie kryliœmy zaskoczenia z nowego odkrycia,
a nasi zagraniczni koledzy przygl¹dali siê z zachwytem
temu, co wychodzi spod naszych ³opat i kilofów. Wieczo-
rem w trakcie gor¹cej dyskusji pad³o stwierdzenie: macie
tu kluczowe znaleziska dla wyjaœnienia ewolucji wielu tria-
sowych grup krêgowców. Mo¿e na tym mi³ym komentarzu
poprzestanê w zachwalaniu naszych polskich odkryæ.

Red.: Jak widzi Pan pozanaukowe znaczenie wielkich
odkryæ w dziedzinie paleontologii?

G. NiedŸwiedzki: Czêsto ze strony dziennikarzy pada
pytanie o utylitarnoœæ naszych odkryæ i czasami o sens
naszych dzia³añ. Na to drugie pytanie odpowiadam, ¿e
ka¿dy z nas pragnie poznaæ historiê w³asnego rodu, swoje
pochodzenie, imiê pradziadka i urodê prababci. My paleon-
tolodzy rozci¹gamy to poznanie o krewnych odleg³ych
ewolucyjnie od nas o 100, 400 czy 500 milionów lat. Nasza
pradawna historia zapisana jest w skamienia³oœciach.
Badanie ich natury i czasowego nastêpstwa to poznawanie
genezy naszej biologicznej organizacji. Ostatnio by³em u
stomatologa i mia³em z lekarzem bardzo ciekaw¹ dyskusjê
na temat pochodzenia zêbów i szczêk. Poprosi³ mnie o lite-
raturê w tym temacie, by³ bardzo zainteresowany ewolu-
cyjn¹ histori¹ naszych zêbów. Pamiêtam jedn¹ z wizyt w
warszawskim przedszkolu, by³ to dla jednej z klas taki
tematyczny dzieñ z nauk¹ i prehistori¹. By³em zaskoczony
wiedz¹ tych „maluchów” i pamiêtam, ¿e mia³em czasami
problemy z udzieleniem odpowiedzi na szczegó³owe pyta-
nia o liczbê i nazwy dinozaurów. Prehistori¹ interesuj¹ siê
prawie wszystkie dzieci. Temat „dinozaury” jest równie¿
czêsto pierwszym kontaktem dziecka z trudnymi nazwami
(³aciñskimi) i ide¹ badañ naukowych. Triasowe fauny z
Polski s¹ ewenementem na skalê europejsk¹ o znaczeniu
istotnym dla œwiatowej paleontologii, ale znajdujemy rów-
nie¿ nowe stanowiska w ska³ach dewoñskich, permskich,
jurajskich, a ostatnio tak¿e m³odszych. Myœlê, ¿e prace
badawcze w nowych lokalizacjach wzbogacaj¹ bazê mate-
ria³ow¹ w rozwoju paleontologii w naszym kraju, utrwa-
laj¹c jej miejsce w nauce œwiatowej.

Ci¹g dalszy na str. 1029

Ryc. 1. Grzegorz NiedŸwiedzki przedstawia tropy wczesno-
jurajskich dinozaurów, Szyd³ówek k. Szyd³owca (obrze-
¿enie mezozoiczne G. Œwiêtokrzyskich). Fot. Z. Remin

1Grzegorz Niedzwiedzki (ur. 1980) – biolog, paleontolog. Doktorant w Zak³adzie Paleobiologii i Ewolucji Wydzia³u Biologii UW.
Wspó³odkrywca koœci pierwszych polskich dinozaurów w najwy¿szym triasie Górnego Œl¹ska oraz tropów najstarszych tetrapodów w
œrodkowym dewonie Gór Œwiêtokrzyskich.



Wywiad z Grzegorzem NiedŸwiedzkim
– ci¹g dalszy ze str. 1026

Przyk³ad Krasiejowa dowodzi, ¿e dzia³alnoœæ naukowa
prowadziæ mo¿e do awansu kulturowego i ekonomicznego
regionu. W oparciu o dokonane tam odkrycia w miejscu
starej, zniszczonej cementowni powsta³ nowoczesny kom-
pleks turystyczny z rekonstrukcjami dinozaurów i licznymi
obiektami popularyzuj¹cymi nauki o Ziemi. Ma to olbrzy-
mie znaczenie œwiatopogl¹dowe i stymuluje kszta³cenie
przyrodnicze m³odzie¿y. Rozwijaj¹ca siê w Polsce geotu-
rystyka ma szansê czerpaæ z odkryæ polskich paleontolo-
gów. Geoparki i parki tematyczne mog¹ byæ oparte w swej
treœci o ciekawe odkrycia naukowe np. najstarsze na naszej
planecie tropy czworonogów. Przy okazji mo¿na tam pro-
wadziæ wa¿ne dla kraju programy geoedukacjne dotycz¹ce
ochrony przyrody, zastosowania alternatywnych Ÿróde³
energii i popularyzowaæ tajn¹ wiedzê geologów o budowie
Ziemi i znaczeniu poszukiwania oraz pozyskiwania surow-
ców mineralnych. Geoturystyka mo¿e byæ rozwijana w
dowolnym miejscu w naszym kraju. Wszêdzie jest bardzo
wiele ciekawych obiektów geologicznych i paleontolo-
gicznych. Oczywiœcie te zwi¹zane z histori¹ ¿ycia s¹ mi
szczególnie bliskie. Do najciekawszych mogê zaliczyæ
skamienia³oœci tropów dinozaurów i innych mezozoicz-
nych gadów prezentowane w JuraParku w Ba³towie i w
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach; obie loka-
lizacje znajduj¹ siê w Górach Œwiêtokrzyskich.

Red.: Jakie s¹ perspektywy dalszych odkryæ spektaku-
larnych skamienia³oœci oraz ich ewentualnego komercyj-
nego zagospodarowania?

G. NiedŸwiedzki: Odkryæ bêdzie przybywaæ, czasami
s¹ to ma³e niepozorne fragmenty ska³ czy koœci, w oparciu
o które trudno oprzeæ idê budowy parku tematycznego. S¹
jednak w Polsce odkrycia, które mog¹ ju¿ teraz staæ siê
pod³o¿em do du¿ego komercyjnego sukcesu. Od 2008 r. w

Lisowicach k. Lubliñca dzia³a niewielkie Muzeum Paleon-
tologiczne, w którym prezentowane s¹ skamienia³oœci tria-
sowych wielkich gadów. Muzeum powsta³o dziêki zaan-
ga¿owaniu lokalnej spo³ecznoœci, która pokocha³a prastare
koœci. Ich ambicje s¹ wiêksze, chc¹ stworzyæ du¿e muzeum
z ekspozycj¹ odkrytych okazów, rekonstrukcjami zwierz¹t
i tras¹ geoturystyczn¹, na której zwiedzaj¹cy dowiedz¹ siê
co nieco o geologii i historii unikalnego triasowego stano-
wiska. Oczywiœcie jest problem z realizacj¹ tej wizji, bo
maj¹ trudnoœci z pozyskaniem funduszy na tego typu inwe-
stycjê. Bardzo ciekawym miejscem na organizacjê parku
tematycznego jest te¿ rejon Piñczowa, np. stare kamie-
nio³omy. Odkryte zosta³y tam szcz¹tki, koœci i szkielety
6-metrowego mioceñskiego wieloryba. Jest to bardzo cen-
ne znalezisko reprezentuj¹ce jednego z pierwszych wielo-
rybów fiszbinowych. Potomkami piñczowskich waleni s¹
gigantyczne p³etwale, obecnie najwiêksze ¿yj¹ce zwierzê-
ta na naszej planecie. Nie znam osoby, która nie by³aby
zainteresowana zwiedzeniem parku z rekonstrukcjami w
skali 1 : 1 wielorybów, delfinów, orek oraz opowieœci¹ o
ich ewolucji, ¿yciu i o zagro¿eniu ich dzisiejszych ocea-
nicznych populacji. „Park Wielorybów” z Piñczowa,
po³o¿ony poœrodku naszego kraju z dala od morza, mo¿e
staæ siê obiektem szczególnego zainteresowania i instytu-
cj¹ partnersk¹ dla innych placówek na œwiecie zajmu-
j¹cych siê badaniem ¿ycia i ewolucji tych wielkich ssaków.

Podsumowuj¹c, mamy w Polsce wspania³oœci paleon-
tologiczne, które ju¿ sta³y siê obiektem zainteresowania
inwestorów prywatnych, lokalnych spo³ecznoœci i oczy-
wiœcie mediów. S¹ te¿ obiektem zainteresowania dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych. Polskie parki odwiedzaj¹ mi³oœnicy
prehistorii i dinozaurów ze S³owacji, Czech oraz Niemiec.
Takich wartoœciowych obiektów nam przybywa, a czêœæ z
nich ³¹czyæ nale¿y z sukcesem ekonomicznym. Mam na-
dziejê, ¿e wkrótce pojawi¹ siê nowe miejsca, w których
zobaczymy prastare œlady kroczenia zwierz¹t po l¹dzie,
koœci triasowych „smoków” oraz szkielety wielorybów
utrwalone w skamienia³ym bia³ym mule z dna tropikalnego
piñczowskiego morza.

Red.: Jak ocenia Pan mo¿liwoœci publikowania wyni-
ków badañ w naszym kraju w najlepszych czasopismach z
dziedziny nauk o Ziemi?

G. NiedŸwiedzki: Je¿eli swoj¹ pracê wykonuje siê
dobrze i z pasj¹, to prêdzej czy póŸniej na pewno wyjdzie z
tego coœ wartoœciowego. Myœlê, ¿e w pracach badawczych
moich kolegów, nie tylko biologów czy geologów, s¹ licz-
ne tematy na miarê publikacji i ok³adkê w Nature. Jak na
pocz¹tku zaj¹³em siê tropami z Zache³mia, nie mia³em
pojêcia, ¿e znajdê siê z tym tematem w tak presti¿owym
piœmie. Marzy³em o publikacji w dobrym paleontologicz-
nym periodyku, ale w pewnym momencie zrozumia³em, ¿e
to odkrycie to coœ bardzo wa¿nego. Opinie wybitnych
badaczy w tym temacie upewni³y mnie, ¿e to unikalne zna-
lezisko. Mam nadzieje, ¿e nasz ma³y sukces z pocz¹tku tego
roku spowoduje, ¿e wkrótce zobaczymy jeszcze wiêcej pol-
skich nazwisk w czo³ówce czasopism miêdzynarodowych.

Red.: Dziêkujemy za rozmowê.
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Ryc. 2. Nagromadzenie koœci dicynodonta – gada ssako-
kszta³tnego, Lipie Œlaskie-Lisowice. Fot. G. NiedŸwiedzki
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