
� 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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Ryc. 3. Replika skamienia³oœci Zoophycos z jury po³udniowej
Francji (autor nada³ jej tytu³ Miot³y Czarownic)

Ryc. 2. Tablica z replikami œladów pozostawionych przez pry-
mitywne gady ssakokszta³tne (perm, okolice Tambach, Turyngia)

Ryc. 1. Przemówienie prof. Adolfa Seilachera podczas otwarcia
wystawy, od lewej: prof. Adolf Seilacher, menad¿er i kurator wystawy
dr Claus Beyer, prof. Grzegorz Racki, doc. Marcin Machalski

Ryc. 4. Fragment ekspozycji. Wszystkie fot. M. Banaœ
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