
Zbiory, kolekcje minera³ów, ska³, skamienia³oœci z Pogórza i Gór Kaczawskich
— wystawa w Muzeum Z³ota w Z³otoryi

Góry Kaczawskie wraz z Pogórzem Kaczawskim od
dawna by³y obszarem penetracji i poszukiwañ w celu odna-
lezienia potrzebnych cz³owiekowi ska³ i minera³ów. W ró¿-
nych opracowaniach mo¿na przeczytaæ o wêdruj¹cych po
œl¹skiej ziemi staro¿ytnych Grekach i Celtach oraz œrednio-
wiecznych Walonach, poszukuj¹cych z³ota i innych skar-
bów natury nieo¿ywionej. Traktuj¹c te opowieœci czy to
dos³ownie, czy z przymru¿eniem oka, mo¿emy zawsze
powiedzieæ, ¿e cz³owiek od zarania dziejów rozpoznaje,
poszukuje i wykorzystuje do ró¿nych celów oraz w prze-
ró¿ny sposób bogactwa Ziemi, wznosi budowle, tworzy
dzie³a sztuki. Te utylitarne funkcje s¹ dla nas oczywiste,
poniewa¿ wynikaj¹ z szeroko rozumianych potrzeb ¿ycia
— od jego biologicznego utrzymania i przed³u¿ania po
potrzeby ducha, emocji, wiedzy, piêkna lub zamo¿noœci.
Z perspektywy ró¿norodnych potrzeb oraz nadawaniu
obiektom geologicznym statusu dobra, uzasadnione staj¹
siê wyjaœnienia i poszukiwania genezy zjawiska groma-
dzenia, zbierania i kolekcjonowania. Na okolicznoœæ tego
tekstu i zorganizowanej wystawy mo¿na postaraæ siê o
wstêpne uporz¹dkowanie funkcji pe³nionych przez groma-
dzone przedmioty w naszej kulturze, a bêd¹cych pochodn¹
mniej lub bardziej uœwiadamianych ludzkich potrzeb. Tak
wiêc powy¿sze funkcje dzielimy na:

� estetyczne — wybieramy i wyró¿niamy przedmiot
patrz¹c na jego wygl¹d, a wiêc podoba siê on nam ze
wzglêdu na pewne uznane w danym czasie i spo³ecz-
noœci cechy;

� spo³eczne — przedmioty zgromadzone, bêd¹ce ju¿
obiektem pewnej jakoœci, zaczynaj¹ podlegaæ wymia-
nie, sprzeda¿y lub staj¹ siê lokat¹ kapita³u; czêsto
ich posiadanie jest warunkiem awansu, presti¿u i
autorytetu w okreœlonej grupie spo³ecznej, w której
np. zgromadzenie wiêkszej liczby przedmiotów ni¿
inni oznacza pochwa³ê dla powszechnie cenionych
postaw, uznawanych za wartoœciowe (np. zapobie-
gliwoœæ, spryt, inteligencja, wiedza); gromadzenie
przedmiotów mo¿e te¿ byæ sposobem spêdzania
wolnego czasu w danej grupie, w której przybiera
formê hobby, pasji, spotkañ towarzyskich;

� ³atwej dostêpnoœci — wynikaj¹cej np. z powszechnoœci
wystêpowania i dostêpnoœci finansowej (do niedawna
karty telefoniczne, a z kamieni kaczawskich — agaty);

� biologiczne — wiêksza iloœæ zapasów zwiêksza
szansê na prze¿ycie wiêkszej liczby cz³onków grupy
(wielu zbieraczy traktuje swoje zbiory jako zabez-
pieczenie egzystencji rodziny);

� symboliczne — wybrany przedmiot staje siê obiek-
tem nobilituj¹cym lub kultowym, np. legitymizuj¹cym
w³adzê lub boskoœæ; jest przedmiotem o najwy¿szej
wartoœci, przypisanym ró¿nego rodzaju godnoœciom
pe³nionym w spo³ecznoœci (z³oto — król, bóstwo),
przedmiotem ob³askawiaj¹cym, przeb³agalnym lub towa-
rzysz¹cym spo³ecznym przejœciom: œmierci, zaœlubinom,
narodzinom, ozdrowieniom (np. przybiera formê vota);

� poznawcze — dany przedmiot jest elementem pozna-
wania przez cz³owieka otaczaj¹cego œwiata, jego
czêœci sk³adowych, poszerzenia jednostkowej wie-
dzy, a w konsekwencji rozwoju nauki, np. geologii.

Zbiory i kolekcje z Pogórza i Gór Kaczawskich to
wspó³czesna forma œwiadectwa przesz³oœci geologicznej
regionu oraz, tak jak wszystkiego rodzaju zbiory i kolek-
cje, rodzaj orzecznika tutejszej spo³ecznoœci. W zgroma-
dzonych na wystawie obiektach znajdziemy g³ównie mine-
ra³y, ska³y i skamienia³oœci powsta³e w wyniku rozmaitych
procesów geologicznych, które kszta³towa³y budowê
wg³êbn¹ oraz oblicze tego fragmentu Ziemi, pocz¹wszy od
gromadzenia siê osadów w zbiornikach wodnych, wystê-
puj¹cych tu na przestrzeni dziejów, poprzez dzia³alnoœæ
wulkaniczn¹, zapisan¹ w ró¿nowiekowych formacjach skal-
nych, a¿ po zjawiska urozmaiconego przeobra¿ania materii
skalnej w procesach metamorficznych.

Zbiory prywatne pokazane w muzeum, choæ reprezen-
tatywne dla kolekcjonerstwa kaczawskiego i zaintereso-
wañ zbieraj¹cych, stanowi¹ niedu¿¹ czêœæ wszystkich
zbieranych tu i gromadzonych od dziesi¹tków lat okazów.
Mo¿e w przysz³oœci warto podj¹æ trud zorganizowania
wystawy, która w ca³oœci pokaza³aby bogactwo i liczbê
znalezionych minera³ów i skamienia³oœci. Pomog³oby to w
inwentaryzacji zbiorów, ocenie zjawiska prywatnego
kolekcjonowania obiektów przyrody abiotycznej oraz w
podjêciu dzia³añ maj¹cych na celu zabezpieczanie najcen-
niejszych zbiorów.

Zbiory kaczawskie, swoj¹ genez¹ zwi¹zane z mine-
ra³ami i ska³ami regionu, zawieraj¹ przede wszystkim
minera³y uznane przez gemmologiczne gremia za ozdob-
ne, a nawet szlachetne. S¹ to powszechnie wystêpuj¹ce
rozmaite barwne odmiany kwarcu (ametysty, kwarce dym-
ne, kwarce ró¿owe, kryszta³y górskie i prasiolity), chalce-
dony, a zw³aszcza wœród nich najs³ynniejsze agaty oraz
chryzolity (oliwiny), wydobywane z tzw. bomb oliwino-
wych, napotykanych doœæ czêsto w bazaltach. Niektóre
zbiory z regionu, to wy³¹cznie zbiory agatowe.

Ciekaw¹ prezentacjê druz kwarcowych oraz pojedyn-
czych kryszta³ów kwarcu zaprezentowa³ na wystawie
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Wy³¹czenie z codziennoœci pozbawia wybrane przedmioty funkcji utylitarnych, ale przed³u¿a ich istnienie, ocala dla
przysz³oœci. Ten spadek oceni i powiêkszy o zasoby w³asne. Tak spe³nia siê nieustanny, dynamiczny proces w kulturze: symbo-
liczne akty wyborów okreœlonych tworów przyrody i cz³owieka oraz przypisywanie im spo³ecznie uznanych wartoœci. Wytwo-
rzone tym sposobem dobra podlegaj¹ dalszym zabiegom aksjosemiotycznym, w³aœciwym kulturze danego miejsca i czasu.

Fragment ksi¹¿ki Marty Krzemiñskiej

Muzeum sztuki w kulturze polskiej

KRONIKA



Wac³aw Wójtowicz z Lwówka Œl¹skiego. Jest to jego naj-
nowsze znalezisko, pochodz¹ce z okolic Wojciechowa k. Jele-
niej Góry. Kwarce kaczawskie, a szerzej — dolnoœl¹skie,
s¹ czêœci¹ wiêkszego zbioru minera³ów tego kolekcjonera.
Resztê stanowi¹ agaty z P³óczek (niedaleko Lwówka Œl¹skie-
go), które mo¿na niekiedy tak¿e podziwiaæ podczas pre-
zentacji na gie³dzie w ramach Lwóweckiego Lata Agatowego.

Ciekaw¹ kolekcjê agatów zebra³ tak¿e Wac³aw Sie-
radzki ze Z³otoryi. Zajmuj¹c siê i pasjonuj¹c przez ponad
30 lat zbieractwem minera³ów, zgromadzi³ 150 okazów teo-
frastowanego kamienia ze wszystkich reprezentatywnych
miejsc Pogórza i Gór Kaczawskich. Za swoje agatowe
zbiory by³ wielokrotnie nagradzany podczas gie³d mine-
ra³ów, ska³ i skamienia³oœci. Na wystawie, nie pierwszej,
w której uczestniczy w Muzeum Z³ota w Z³otoryi, zapre-
zentowa³ ok. 30 okazów, z których wiêkszoœæ to agaty z
P³óczek. S¹ one koncentryczne w budowie, ich wielkoœæ
wynosi od 6 do 15 cm, wyró¿niaj¹ siê urozmaicon¹ kolory-
styk¹ kolejnych warstewek (rozci¹gniêt¹ na odcienie fiole-
tu, szaroœci, b³êkitu) oraz licznymi kontrastuj¹cymi „nitkami”
cynobrowej czerwieni. Niekiedy w czêœci centralnej s¹
wype³nione morionem lub ametystem. Swoim wygl¹dem
zachwycaj¹ zwiedzaj¹cych oraz wzbudzaj¹ emocje u
innych zbieraczy. Pozosta³e okazy z jego zbiorów to szaro-
-ró¿owe agaty z Lubiechowej o spl¹tanej linii u³o¿enia
warstewek oraz kilka szczotek ametystowych z Ró¿anej.

Agatowe zbiory od lat tworz¹ tak¿e inni prezentuj¹cy siê
na wystawie z³otoryjanie: Zofia Korkosz, Jacek Wiewiórski
i Robert GoŸdzik. Zbiory Jacka Wiewiórskiego nale¿a³y nie-
gdyœ do najzasobniejszych w regionie kaczawskim, liczy³y
ok. 1500 okazów. Na wystawie muzealnej wystawi³ on 68
agatów z Lubiechowej, P³óczek i Ró¿anej, wraz z geodami
ametystowymi z Ró¿anej. Wyró¿niaj¹ce siê w tej kolekcji s¹
agaty z Ró¿anej o charakterystycznym dla tej lokalizacji
monocentrycznym uk³adzie warstewek oraz b³êkitno-szaro-bia³ej
kolorystyce, a tak¿e geody kwarcowo- -ametystowo-kalcytowe.

Robert GoŸdzik pokaza³ 50 okazów agatów, które sku-
piaj¹ w sobie wszystkie typowe cechy miejsca ich wystê-
powania: agaty z Nowego Koœcio³a s¹ gwieŸdziste, agaty z
Ró¿anej i P³óczek — maj¹ monocentryczny uk³ad warste-
wek oraz piêkn¹ niebiesk¹ i szar¹ kolorystykê, agaty z
Soko³owca — s¹ niemal czarne (od pigmentu zawartych w
nich zwi¹zków organicznych). W zbiorze Roberta GoŸdzi-
ka wszystkie okazy przyci¹gaj¹ po¿¹dliwy wzrok mi³oœni-
ków tego minera³u i na podstawie w³aœnie jego zbioru
mo¿na poznaæ ró¿norodnoœæ agatów kaczawskich.

Zofia Korkosz ze Z³otoryi i Piotr Sarul z Nowego
Koœcio³a zgromadzili agaty z jednego z najstarszych miejsc
wydobywania tego minera³u — z Nowego Koœcio³a. Agaty
wystêpuj¹ tu w bu³ach porfirowych i osi¹gaj¹ œrednicê od
kilku do kilkudziesiêciu centymetrów. Czêsto s¹ spêkane
na skutek ró¿norodnych procesów tektonicznych, zacho-
dz¹cych w regionie kaczawskim. Uk³ad warstewek przy-
biera kszta³ty gwiaŸdziste, choæ wyobraŸnia podpowiada
przeró¿ne postaci i formy, np. niedŸwiedzi, nietoperzy,
duchów, baniek itp. Czêœci centralne agatów wype³niaj¹
czêsto szczotki ró¿nokolorowych odmian kwarcu. Najwiêk-
szy okaz pokazany na wystawie pochodzi ze zbiorów Pio-
tra Sarula i posiada wielkoœæ 50 cm œrednicy. Okazy zebrane
przez Zofiê Korkosz i Piotra Sarula pokazuj¹ ca³e bogac-
two wielkoœci, kszta³tów i barw agatów z pól i lasów okolic
Nowego Koœcio³a.

Kolejny bardzo ciekawy zbiór przedstawili Kinga i
Krzysztof Maciejakowie ze Z³otoryi. Jest on œciœle zwi¹zany
z ich wykszta³ceniem przyrodniczym oraz zainteresowa-

niami geologi¹ regionu. Wystawione w muzeum skamie-
nia³e formy fauny zebranej z okolic Z³otoryi s¹ zaledwie
fragmentem doœæ ró¿norodnej kolekcji, zawieraj¹cej tak¿e
grupê ska³ i minera³ów zwi¹zanych g³ównie z wulkaniczny-
mi procesami, zachodz¹cymi w przesz³oœci na ziemi z³otoryj-
skiej, oraz zbiór samorodków i szlichów z³ota z potoków
dolnoœl¹skich, przep³ukiwanych z pasj¹ przez kolekcjonerów.

Zupe³nie inny pod wzglêdem charakteru i zawartoœci
jest zbiór ostatniego, najm³odszego z wystawców — Gra-
cjana Spesa. Jego zami³owanie do minera³ów zosta³o czêœ-
ciowo ukszta³towane pod wp³ywem mineralogicznego hob-
by ojca, niegdyœ z³otoryjanina, zbieracza ska³ i minera³ów
Pogórza i Gór Kaczawskich oraz Kotliny K³odzkiej. W zbio-
rach Gracjana Spesa dominuj¹ minera³y z Kotliny K³odz-
kiej oraz innych miejsc Polski, Europy, a nawet œwiata.
Pasja zbierania ska³, minera³ów i skamienia³oœci jest jego
sposobem na poznawanie œwiata przyrody, st¹d du¿a ró¿-
norodnoœæ zbioru. I tak znajdujemy w jego kolekcji piêkne
okazy fluorytu z Kletna i Hiszpanii, kwarce z Chin, Polski
(Gozdna) i Czech, fragmenty ska³ melafirowych przywie-
zionych z po³udniowej Francji oraz odciski ma³¿y z Jerz-
manic Zdrój (Pogórze Kaczawskie) i Pirenejów.

Do licznej grupy minera³ów krzemianowych, nadaj¹cej
ton kaczawskim zbiorom, nale¿a³oby dodaæ jeszcze inne
minera³y tu wystêpuj¹ce, np. kruche, ale o piêknych for-
mach skupieñ kalcyty wojcieszowskie. Zbiera je Piotr
Ryszka ze Œwierzawy i prezentuje podczas gie³d. Niestety,
jego zbiór nie zosta³ tym razem wystawiony.

Jeszcze nie tak dawno w zbiorach prywatnych tego rejo-
nu geologicznego mo¿na by³o spotkaæ ró¿norodne i piêkne
minera³y ze Stanis³awowa — szczotki barytowe, groniaste
skupienia hematytu, goethytu i psylomelanu oraz fragmenty
ska³ okruszcowanych pirytem, chalkopirytem i markasytem.
Jednak dziœ, wskutek zamkniêcia kopalni barytu Stanis³awów
(i tym samym zakoñczenia zbierania tam okazów), w prezen-
towanych kolekcjach nie ma ju¿ minera³ów ze Stanis³awowa.

Du¿e emocje nadal budzi temat z³ota, które ma ca³kiem
spore grono mi³oœników, zazdroœnie kryj¹cych tajemnic
w³asnych poszukiwañ. Dlatego nie wiemy, czy na Pogórzu
i w Górach Kaczawskich, poza Muzeum Z³ota w Z³otoryi i
zbiorem Kingi i Krzysztofa Maciejaków, jest jeszcze jakiœ
inny systematyczny zbiór tego cennego kruszcu.

Kolekcje prezentowane na wystawie w Muzeum Z³ota
w Z³otoryi, a zwi¹zane pochodzeniem g³ównie z regionem
kaczawskim, nie s¹ zbiorem wszystkich minera³ów, jakie
mo¿na w tej ziemi odszukaæ. Zapewne jeszcze wiele tajem-
nic i kamiennych skarbów czeka na kolejnych œmia³ków
podejmuj¹cych przygodê ich poszukiwañ. Zbiory kaczaw-
skie, maj¹c swe zaplecze i Ÿród³o w bogactwie przyrody
nieo¿ywionej, swego charakteru nabywaj¹ w œwiecie ludz-
kim z jego potrzebami, priorytetami i wartoœciami, staj¹ siê
wyrazicielamimi „ducha czasów”, np. mody na okreœlone
kamienie, stanu wiedzy o Ziemi, stosunku do tworów przy-
rody nieo¿ywionej. Chc¹c opisaæ pozaprzyrodnicze cechy
zbiorów, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e jako fragment ca³oœci
kopalin maj¹ one funkcje komercyjne, a tak¿e estetyczne i
spo³eczne oraz — wyj¹tkowo — poznawcze. Niezale¿nie
od rodzaju przypisywanych funkcji, okazy muzealne i
kolekcjonerskie s¹ przyrodniczym dobrem kultury.

Wydaje siê, ¿e wiêksz¹ ni¿ dotychczas rolê w prywatnycm
zbieractwiegeologicznympowinnyodegraæmuzea, zw³.poprzez:

� zwiêkszenie ich kompetencji w zakresie inwentary-
zowania i skupowania prywatnych zbiorów geolo-
gicznych, tak jak ma to miejsce w przypadku dzie³
sztuki i rzemios³a;
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� traktowanie ich jako dobra kultury;
� stworzenie takiego projektu (mo¿e nawet na pozio-

mie ministerialnym), w wyniku którego kopaliny ze
zbiorów i kolekcji, uznane za dobra kultury, podle-
ga³yby ochronie przed niszczeniem i zmian¹ w b³yskot-
ki; projekt ten w racjonalny sposób ogranicza³by ich
wywóz, zw³aszcza przez zapewnianie w bud¿etach
muzealnych œrodków finansowych, które pokry³yby
realne koszty zakupów minera³ów, ska³ i skamielin.

Wystawa w Muzeum Z³ota w Z³otoryi jest tak¿e dobrym
momentem, by wyeksponowaæ zakupione w ci¹gu ostat-
nich lat, dziêki w³adzom miasta Z³otoryi, agaty z regionu
kaczawskiego. Powszechnie wiadomo, ¿e niektóre z³o¿a
zosta³y ju¿ na dzieñ dzisiejszy wyeksploatowane i byæ mo¿e
wkrótce o agatowej przesz³oœci okolic bêdzie mo¿na dowie-
dzieæ siê tylko w muzeum z³otoryjskim. Czy warto inwe-
stowaæ w geologiczny profil muzeów? Najlepiej dowie-
dzieæ siê o tym, przyje¿d¿aj¹c zobaczyæ zbiory oraz po-
s³uchaæ opinii zbieraczy i zwiedzaj¹cych.

Ciekawymi i równie po¿¹danymi przez kolekcjonerów
kamieniami s¹ meteoryty. Dotychczas w Górach Kaczaw-

skich nie odnotowano ich spadku. Równie¿ nie zanotowa-
no ¿adnego znaleziska meteorytu, co nie znaczy, ¿e nie le¿¹
gdzieœ poœród pól i lasów Gór i Pogórza Kaczawskiego. Jak wia-
domo, meteoryty s¹ niezmiernie trudne do zidentyfikowa-
nia i odnalezienia. Ale tym bardziej ciesz¹ ka¿dego poszu-
kiwacza skarbów Ziemi i ... kosmosu. O tych obiektach z
kosmosu opowiedzia³ podczas wernisa¿u wystawy Antoni
Stryjewski — geolog i pracownik Muzeum Mineralogicz-
nego Uniwersytetu Wroc³awskiego. W pierwszej czêœci
swojego wyk³adu przedstawi³ kompendium wiedzy przy-
rodniczej o meteorytach — ich naturze i pochodzeniu oraz
cechach koniecznych do ich rozpoznania. W drugiej czêœci
ukaza³ zakorzenienie meteorytów w kulturze cz³owieka,
pocz¹wszy od sfery religii, poprzez literaturê i sztukê daw-
nych epok, a¿ po ich wspó³czesne wpisanie w œwiat kamie-
ni szlachetnych. Bogata oprawa graficzna wyk³adu dope³ni³a
piêkna wystawy kamieni ziemi kaczawskiej, prezentowa-
nej w Muzeum Z³ota w Z³otoryi. Zapraszam do Z³otoryi.

Joanna Kielar
Serwis fotograviczny na ok³adce i str. 412

Fossil Art — skamienia³e dzie³a natury
— wystawa w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN

W Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN
zosta³a zaprezentowana wystawa profesora Adolfa Seila-
chera Fossil Art — skamienia³e dzie³a natury.

Adolf Seilacher to wybitny paleontolog, wyk³adowca
uniwersytetów w Tybindze i Yale. Jest on laureatem pre-
sti¿owej nagrody Crawforda. Œrodki z tej w³aœnie nagrody
pozwoli³y mu udostêpniæ owoce swoich badañ szerokiej
publicznoœci — stworzy³ kolekcjê Fossil-Art, która by³a pre-
zentowana w ponad 30 muzeach przyrodniczych na œwiecie.

Czym jest ekspozycja Fossil-Art? Jest to 40 paneli o
wymiarach 120 na 200 cm, na których umieszczono epok-
sydowe odlewy najbardziej spektakularnych skamie-
nia³oœci œladowych. Repliki okazów zosta³y wykonane nie
tylko ze wzglêdów logistycznych (transport p³yt skalnych
by³by bardzo kosztowny i ryzykowny), ale te¿ z tego
powodu, ¿e wiele ze stanowisk, z których pobrano odlewy,
znajduje siê pod ochron¹ — stanowi swoiste „dobro naro-
dowe” poszczególnych krajów. To w³aœnie chcia³ uszano-
waæ prof. Seilacher, tworz¹c swoj¹ kolekcjê.

Do kogo jest adresowana wystawa? Przede wszystkim
do zwyk³ego widza — do jej odbioru nie jest potrzebna
wiedza geologiczna. Przedstawione eksponaty s¹ formami
rzeŸbiarskimi lub plastycznymi, mo¿na podziwiaæ je pod
wzglêdem estetycznym. A zawarty w nich przekaz — nie-
codzienna fuzja nauki i sztuki — poza wra¿eniem wizual-
nym popularyzuje tak¿e nauki o Ziemi.

Jak powsta³y te zadziwiaj¹ce odlewy? W wielu miejs-
cach na œwiecie prof. Seilacher wytypowa³ najbardziej
spektakularne skamienia³oœci œladowe. Wraz ze swoim
preparatorem, Hansem Luginslandem, wykona³ seriê
lateksowych „negatywów” z wybranych okazów. Zwiniête
do tuby matryce zosta³y przetransportowane do Tybingi,
gdzie wykonano z nich epoksydowe „pozytywy”, które
teraz mo¿emy podziwiaæ w ekspozycji. Ich doskona³oœæ
jest tak wielka, ¿e makroskopowo trudno odró¿niæ je od
orygina³ów, jedynie osoby, które mia³y kontakt z transpor-
tem paneli mog³y zauwa¿yæ, ¿e okazy te s¹ niezwykle lekkie.

Jaki jest przekaz wystawy? Podstawowym tematem
Fossil-Art — skamienia³e dzie³a natury s¹ œlady organi-
zmów z pocz¹tku paleozoiku. Wystawa ma uœwiadomiæ
zwyk³emu œmiertelnikowi, ¿e pierwsze formy ¿ycia zaist-
nia³y na Ziemi ju¿ prawie 4 miliardy lat temu, choæ jego
eksplozja nast¹pi³a oko³o 600 milionów lat temu. Prof.
Seilacher nada³ temu wydarzeniu nazwê Wielkiego Wybu-
chu ¯ycia, w analogii do teorii powstania Wszechœwiata.

Znacz¹ca czêœæ ekspozycji jest poœwiêcona australij-
skiej formacji Ediacara. Dalsze eksponaty prezentuj¹ zdu-
miewaj¹ce œlady dzia³alnoœci organizmów, takie jak nory
czy odciski stóp w osadzie. Wa¿n¹ cech¹ tej kolekcji jest jej
lakonicznoœæ: na panelach s¹ umieszczone tylko tytu³y
plansz, takie jak: Impreza na kambryjskiej pla¿y, Trylobi-
towe piruety, Prekambryjskie pompeje, Spaghetti na dnie
oceanu czy Krewetkowa d¿ungla. Wnikliwy widz zaopatrzy
siê w katalog (polsko- lub anglojêzyczny) i dopiero z nim
bêdzie œledzi³ detale zawarte w eksponatach, tak jak historyk
sztuki wnikliwie analizuje szczegó³y dzie³a malarskiego.

Wernisa¿ wystawy zgromadzi³ wiele znakomitoœci ze
œrodowiska geologicznego. Otwarcie ekspozycji prowa-
dzi³ kierownik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii
PAN doc. dr Marcin Machalski, a s³owo wstêpne wyg³osi³
dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN prof. Grzegorz Rac-
ki. Oprócz prof. Adolfa Seilachera, twórców wystawy
reprezentowa³ menad¿er dr Claus Beyer. Na sali pojawili
siê tak¿e: g³ówny geolog kraju dr Henryk Jezierski, dyrek-
tor ING PAN prof. Marek Lewandowski oraz wybitny
paloeontolog prof. Zofia Kielan-Jaworowska.

Po zakoñczeniu ekspozycji w Warszawie ta niecodzien-
na wystawa ma trafiæ do Solca Kujawskiego, Poznania, a na
koniec do Muzeum Geologicznego PAN w Krakowie jako
impreza towarzysz¹ca organizowanemu tam kongresowi Ichnia.

Micha³ Banaœ
Serwis fotograficzny na str. 411
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Zdjêcie na ok³adce: Agat, P³óczki (Góry Kaczawskie) — ze zbiorów Wac³awa Sieradzkiego. Fot. S. Dudek-Kokot (patrz str. 353)



Zbiory, kolekcje minera³ów, ska³, skamienia³oœci z Pogórza i Gór Kaczawskich
— wystawa w Muzeum Z³ota w Z³otoryi (patrz str. 353)
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Ryc. 6. Agat, P³óczki Górne, ze zbiorów Jacka Wiewiórskiego

Ryc. 3. Agat z wype³nieniem kwarcowo-kalcytowym, Ró¿ana, ze
zbiorów Jacka Wiewiórskiego

Ryc. 1. Agat, Nowy Koœció³, ze zbiorów Piotra Sarula. Wszystkie
fot. S. Dudek-Kokot

Ryc. 4. Agat, P³óczki, ze zbiorów Roberta GoŸdzika

Ryc. 5. Agat, P³óczki, ze zbiorów Roberta
GoŸdzika

Ryc. 2. Agat z wype³nieniem ametystowym, Nowy Koœció³, ze
zbiorów Piotra Sarula
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