
Czas mamuta — wystawa w Muzeum Geologicznym
Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie

Podczas budowy obwodnicy Garwolina w g³êbokim
wykopie w zatorfionej dolinie niewielkiego cieku
uchodz¹cego do rzeki Wilgi natrafiono na szcz¹tki kostne.
Znajdowa³y siê one w piaskach i ¿wirach rzecznych zlodo-
wacenia wis³y, na g³êbokoœci oko³o 6–7 m p.p.t. Nie two-
rzy³y zwartych zespo³ów, lecz by³y rozproszone na po-
wierzchni 3–4 hektarów. Wiêkszoœæ z koœci nale¿a³a do
mamuta wielkiego, a pojedyncze pochodzi³y od pra¿ub-
rów, jeleni i innych mniejszych ssaków. W tym samym
miejscu znaleziono trzy od³upki krzemienne oraz fragment
ciosu mamuta ze œladami r¹bania ostrym narzêdziem, co
œwiadczy o tym, ¿e w trakcie zlodowacenia wis³y przeby-
wa³ na tym terenie cz³owiek.

Znalezisko, którego zabezpieczeniem zajêli siê archeo-
lodzy z muzeum w Bia³ej Podlaskiej i pracownicy Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego w Warszawie, pos³u¿y³o za
przewodni motyw okresowej wystawy Czas mamuta. Uro-
czyste otwarcie ekspozycji, w którym uczestniczy³ g³ówny
geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowi-
ska Henryk Jacek Jezierski, odby³o siê w dniu 4.12.2007 r.

Centralnym punktem wystawy jest chata z okresu paleo-
litu wykonana przez artystkê plastyka Agatê Olszyñsk¹ z
koœci i skór (ryc. 1). Nie jest to jednak tylko wizja arty-
styczna. Podobne chaty odkryto na terenie Ukrainy, a tak¿e
w Krakowie (przy ul. Spadzistej), gdzie znaleziono dwa
obiekty mieszkalne na planie ko³a o œrednicy 2 m. Podsta-
wy tych chat sk³ada³y siê z ¿uchw i innych koœci mamutów,
a ponad nimi wznosi³a siê konstrukcja z ¿erdzi, ciosów

mamuta i skór zwierzêcych. Archeolodzy uwa¿aj¹, ¿e takie
chaty by³y u¿ytkowane przez kilka do kilkunastu lat.

Na wystawie s¹ eksponowane koœci ssaków plejstoceñ-
skich pochodz¹ce zarówno spod Garwolina, jak ze stano-
wisk na Górnym Œl¹sku. Oprócz licznych koœci mamuta
zgromadzono fragmenty szkieletów dzikich koni, nosoro¿-
ca w³ochatego, jelenia olbrzymiego, pra¿ubra stepowego,
renifera i niedŸwiedzia jaskiniowego. Zwierzêta te zosta³y
opisane i przedstawione na planszach (ryc. 2).

Prezentuj¹c faunê epoki lodowej nie sposób by³o
pomin¹æ problematyki zlodowaceñ, którym poœwiêcono
specjaln¹ planszê. Dwie kolejne plansze, przygotowane
przez specjalistów od geologii czwartorzêdu i archeologii,

prezentuj¹ stanowisko w rejonie Garwolina. Wystawê uzu-
pe³niaj¹ narzêdzia krzemienne z epoki paleolitu wypo¿y-
czone z Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Ekspozycjê przygotowali pracownicy Muzeum Geolo-
gicznego PIG w Warszawie — Lidia Adach, Gerard Gier-
liñski, Jolanta Iwañczuk, Monika Krzeczyñska, Monika
Olczak-Dusseldorp, Agata Olszyñska, Izabela Ploch i El¿-
bieta Zdrojewska — we wspó³pracy z Marcinem ¯arskim z
PIG, Gwidonem Jakubowskim z Muzeum Ziemi PAN w
Warszawie i Mieczys³awem Bieni¹ z muzeum w Bia³ej
Podlaskiej. Do przygotowania plansz wykorzystano rów-
nie¿ rysunki wykonane przez nie¿yj¹cego ju¿ Karola
Sabatha.

W³odzimierz Mizerski

28

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 1, 2008

Ryc. 1. Wykonany przez Agatê Olszyñsk¹ model paleolitycznej
chaty. Obie fot. B. Ruszkiewicz

Ryc. 2. Gablota ze szcz¹tkami kostnymi i plansza
poœwiêcona niedŸwiedziowi jaskiniowemu


