
Wystawa plenerowa Podziemne krajobrazy – PIG-PIB, Warszawa, 20.09–10.12.2010

Od kilku ju¿ lat Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy organizuje plenerowe wy-
stawy wielkoformatowych fotogramów. Pierwsza z takich
galerii ulicznych zosta³a zorganizowana w 2004 r. z okazji
obchodów 85-lecia instytutu. By³a to wystawa Gea – zna-
czy Ziemia, któr¹ tworzy³y zdjêcia lotnicze Marka Ostrow-
skiego. W kolejnych dwóch latach prezentowane by³y: Kraj-
obrazy geologiczne Wis³y (2005 r.) – wêdrówka wzd³u¿ bie-
gu Wis³y, od górskich potoków po ujœcie rzeki do Zatoki
Gdañskiej, obrazuj¹ca ró¿norodne formy krajobrazu ukszta³-
towanego przez naturalne procesy geologiczne i dzia³al-
noœæ cz³owieka, oraz wystawa Nasza Ziemia (2006 r.),
z³o¿ona z wielkoformatowych reprodukcji prac plastycz-
nych nadsy³anych przez dzieci i m³odzie¿ na konkursy geo-
logiczno-œrodowiskowe, organizowane co roku przez Mu-
zeum Geologiczne PIG-PIB. Wystawa Geologia z profilu i
en face (2008 r.) zawiera³a zdjêcia wybrane z dwóch edycji
konkursu fotografii geologicznej dla pracowników instytu-
tu, organizowanego przez Muzeum Geologiczne w latach
2005 i 2007. W ubieg³ym roku instytut zorganizowa³ wspól-
nie z Ambasad¹ Republiki Ekwadoru wystawê Niezwyk³e
Galapagos – u Ÿróde³ teorii ewolucji, prezentuj¹c¹ zdjêcia
fauny i flory z Wysp Galapagos.

W tym roku, dziêki wspó³pracy Muzeum Geologiczne-
go PIG-PIB ze Speleoklubem Warszawskim powsta³a wy-
stawa Podziemne krajobrazy. Ekspozycja sk³ada siê z 38
wielkoformatowych fotogramów jaskiñ z ró¿nych zak¹t-
ków œwiata. Zdjêcia zosta³y wybrane spoœród nades³anych
na Miêdzynarodowy Konkurs Fotografii Jaskiniowej im.
Waldemara Burkackiego – tragicznie zmar³ego speleo-
loga, cz³onka Speleoklubu Warszawskiego i fotografa pod-
ziemnego œwiata.

Jaskinie s¹ bardzo szczególnym i wci¹¿ s³abo pozna-
nym elementem œrodowiska abiotycznego. Pozwalaj¹ zaj-

rzeæ do wnêtrza Ziemi i poznaæ je bez wykonywania trud-
nych i kosztownych badañ. Osady nagromadzone w jaski-
niach s¹ Ÿród³em wiedzy o minionych epokach historycz-
nych i prehistorycznych. W jaskiniach rozwija siê ¿ycie w
formach niespotykanych na powierzchni – tylko w nich
wystêpuj¹ zwierzêta przystosowane do ¿ycia w warunkach
ca³kowitej ciemnoœci, du¿ej wilgotnoœci, ch³odu i niewiel-
kiej dostêpnoœci po¿ywienia.

Jaskinie s¹ tak¿e miejscami, w których mo¿na doznawaæ
wyj¹tkowych prze¿yæ sportowych i estetycznych. Czêsto s¹
inspiracj¹ dla osób chc¹cych utrwaliæ piêkno przyrody i
ukazaæ je innym – tak¿e dla autorów zdjêæ, które znalaz³y
siê na wystawie Podziemne krajobrazy. Prezentowane foto-
grafie pokazuj¹ ró¿norodnoœæ i wyj¹tkowoœæ podziemnego
œwiata. Zdjêcia wnêtrz jaskiniowych sal czy studni daj¹ wy-
obra¿enie o rozmiarach podziemnych przestrzeni, obrazy
ciemnych korytarzy, zakamarków i zau³ków oddaj¹ na-
strój tajemniczoœci, a portrety form szaty naciekowej pod-
kreœlaj¹ piêkno tej niezwyk³ej krainy. Wystawa ukazuje war-
toœæ jaskiñ jako dziedzictwa naturalnego ludzkoœci i tym
samym przyczynia siê do popularyzacji idei ich ochrony.

Uroczyste otwarcie wystawy Podziemne krajobrazy od-
by³o siê 20 wrzeœnia br. w Pañstwowym Instytucie Geolo-
gicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warsza-
wie. Goœci powita³ kierownik Muzeum Geologicznego PIG-
PIB, W³odzimierz Mizerski. Dyrektor instytutu, Jerzy Na-
wrocki, podkreœli³ – poza niew¹tpliwymi walorami eduka-
cyjnymi i estetycznymi jaskiñ – tak¿e wp³yw turystyki
jaskiniowej na kszta³towanie charakteru m³odzie¿y i budo-
wanie wiêzi miêdzy ludŸmi. Wyrazi³ równie¿ podziêkowa-
nie Speleoklubowi Warszawskiemu za udostêpnienie
zdjêæ. Katarzyna Starosta, cz³onek zarz¹du Speleoklubu
Warszawskiego, podziêkowa³a za mo¿liwoœæ wspó³pracy
miêdzy naszymi instytucjami.
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Ryc. 1. 20 cm do syfonu – Artur ¯era (Polska), Jaskinia Sura Mare, Rumunia – I miejsce w VI Miêdzynarodowym
Konkursie Fotografii Jaskiniowej im. Waldemara Burkackiego
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Ryc. 2. Formations 2 – Peter Gedei (S³owenia), Velika Sprincnica,
S³owenia

Ryc. 4. The Lonesome Explorer – Robbie Shone (Wielka Brytania), Clearwater River Cave, Borneo

Ryc. 3. Skok – Artur ¯era (Polska), Jaskinia Wielka Litworowa,
Polska



Uroczystoœci otwarcia towarzyszy³ wyk³ad pt. Kilka
s³ów o fotografii, który poprowadzi³ Krzysztof Recielski –
speleolog, wieloletni cz³onek i aktywny dzia³acz Speleo-
klubu Warszawskiego, uczestnik wielu wypraw do naj-
g³êbszych jaskiñ œwiata, fotograf i laureat pierwszej nagro-
dy V edycji Miêdzynarodowego Konkursu Fotografii Jas-
kiniowej im. Waldemara Burkackiego w 2004 r.

Niezwykle ciekaw¹ i barwn¹ prezentacjê przedstawi³
tak¿e Pawe³ WoŸniak z Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG-PIB
pt. Jaskinia – geologiczny tunel w czasie i przestrzeni. Pa-
we³ WoŸniak – z wykszta³cenia geolog, z zami³owania spe-
leolog – opisa³ jaskinie jako efekt procesów geologicznych
zachodz¹cych w skorupie ziemskiej, omówi³ powolny pro-
ces ich powstawania oraz specyficzne i delikatne warunki
œrodowiskowe panuj¹ce w ich wnêtrzu oraz zwróci³ uwagê
na koniecznoœæ ochrony tego unikatowego ekosystemu.

Wystawa Podziemne krajobrazy ozdabia ogrodzenie
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego wzd³u¿ ul. Rakowieckiej, i tak jak

inne wczeœniej prezentowane ekspozycje, cieszy siê ogrom-
nym zainteresowaniem, o czym œwiadczy chêæ ich ekspo-
nowania przez ró¿ne instytucje w ca³ej Polsce. Dotychczas
zorganizowane przez instytut wystawy plenerowe by³y
prezentowane m.in. w Bibliotece Uniwersytetu Warszaw-
skiego, na ogrodzeniu Instytutu Warzywnictwa w Skier-
niewicach, w Muzeum Okrêgowym w Sandomierzu, w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Pu³awach, w Oœrodku Kul-
tury Leœnej w Go³uchowie oraz na terenie Najwy¿szej Izby
Kontroli. Niektóre instytutowe wystawy by³y tak¿e ekspo-
nowane za granic¹: w Wielkiej Brytanii, na Litwie i Kubie.
Staj¹ siê one swoist¹ uliczn¹ galeri¹ fotografii i przyci¹gaj¹
oko niemal ka¿dego przechodnia.

Wystawa bêdzie prezentowana do 10 grudnia br. na
ogrodzeniu Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañ-
stwowego Instytutu Badawczego od strony ul. Rakowiec-
kiej. Serdecznie zapraszamy!

Maja Kowalska & Monika Krzeczyñska

Fotografia Dzikiej Przyrody 2009 – wystawa pokonkursowa w Muzeum Ziemi PAN
Warszawa, 1–28.10.2010

Fotografia Dzikiej Przyrody 2009 jest pokonkursow¹
wystaw¹ prezentuj¹c¹ najlepsze na œwiecie fotograficzne
obrazy natury wykonane w ubieg³ym roku.

Rokrocznie od 1964 r. w Wielkiej Brytanii odbywa siê
konkurs fotograficzny Wildlife Photographer of the Year,
organizowany przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum
Historii Naturalnej w Londynie. Obecnie jest to najbardziej
ceniony i najwiêkszy na œwiecie konkurs w zakresie foto-
grafii przyrodniczej. Jego pok³osiem s¹ coroczne wystawy
pokazywane w kilkudziesiêciu krajach na wszystkich kon-
tynentach. Kolejne edycje ogl¹da rocznie ponad milion
osób na ca³ym œwiecie, w tym 70 tysiêcy w Polsce.

Ekspozycja Fotografia Dzikiej Przyrody ju¿ po raz
ósmy by³a prezentowana w Warszawie, od szeœciu lat
goœciny u¿ycza jej Muzeum Ziemi PAN. W paŸdzierniku
tego roku mogliœmy obejrzeæ 80 niezwyk³ych fotografii,
nagrodzonych i wyró¿nionych w trzynastu kategoriach.
Najlepsze prace wyselekcjonowano spoœród ponad 43 ty-
siêcy fotogramów, wykonanych przez prawie cztery tysi¹-
ce autorów z 94 krajów. Godnym uwagi osi¹gniêciem jest
fakt, ¿e po raz drugi w historii konkursu na wystawie znajdu-
j¹ siê a¿ trzy zdjêcia wykonane przez polskich fotografów!

Bogactwo kolorów œwiata przyrody oddaj¹ przewa-
¿aj¹ce na wystawie fotografie barwne. Obecnoœæ coraz
wiêkszej liczby fotografii czarno-bia³ych zwraca uwagê na
powracaj¹ce zainteresowanie tym, wydaje siê, trudniej-
szym sposobem pokazywania niezwyk³oœci natury. Jak pi-
sz¹ organizatorzy: wystawa, poprzez prezentacjê wybit-
nych fotografii, ukazuje wspania³oœæ, dramaturgiê i roz-
maitoœæ ¿ycia na Ziemi oraz inspiruje coraz to nowe poko-
lenia do tworzenia wizjonerskich i pe³nych ekspresji foto-
graficznych interpretacji natury.

Ju¿ dziœ zapraszamy na nastêpn¹ edycjê wystawy, która
prezentowana bêdzie we wrzeœniu przysz³ego roku w Mu-
zeum Ziemi PAN.

Patronat honorowy nad wystaw¹ w Polsce objêli mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego oraz minister œrodo-
wiska. Organizatorem tournée wystawy po Polsce jest
Agencja Zegart – Jerzy Zegarliñski. Partnerami wystawy w
Polsce s¹ Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Izba Gospo-
darcza Wodoci¹gi Polskie, a sponsorem warszawskiego
pokazu – Wydawnictwo Epograf.

Karolina Jackowiak
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Ryc. 1. Piaskowy pejza¿ – Mariusz Oszustowicz (Polska)

Ryc. 2. Filtrowy Las – Lawrence Alex Wu (Kanada)
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