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W poszukiwaniu piękna 
przyrody

Hieronim Sieński
Biblioteka Główna AGH

Profesor Walery Goetel należy do sztandarowych postaci Akademii 
Górniczo-Hutniczej, który przez ponad 50 lat swej działalności 
zawodowej i społecznej kształtował jej dzieje pełniąc w uczelni wiele 
bardzo ważnych funkcji organizacyjnych i naukowych. W 50. rocznicę 
śmierci profesora – Senat AGH w uznaniu jego dokonań i zasług – 
ustanowił rok 2022 rokiem profesora Walerego Goetla w AGH. Program 
obchodów jest bardzo interesujący i bogaty. Pierwszym z tych wydarzeń 
jest otwarta 16 marca 2022 roku w Bibliotece Głównej AGH wystawa 
„W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra 
Chrząstowskiego”.

Ekspozycja ta przygotowana została przez Archi-
wum Nauki PAN i PAU w Krakowie i prezentowana 
była w okresie listopad 2021 – luty 2022 w siedzi-
bie archiwum. Pomysłodawcą i kustoszem była Jo-
anna Laskosz. Obecnie prezentowana w BG wersja 
ekspozycji została nieco zmieniona, uzupełniona 
o nowe eksponaty i na nowo zaaranżowana.
Pierwszy z bohaterów wystawy to znamienity 
uczony, geolog, profesor i rektor AGH, a drugi to 
dr inż. Piotr Chrząstowski – naukowiec, żeglarz 
i fotograf, miłośnik dalekich podróży na dziewicze 
lądy i wieloletni pracownik akademii. Podróże 
dwóch naukowców, prywatnie dziadka i wnuka, 
którzy zamiłowanie do odkrywania uroków świata 
łączyli z próbami ich utrwalania. Dokonując 
ogromnego wyboru materiałów przybliżono ich 
podróże, ich postrzeganie otaczającej rzeczywi-
stości, ciekawość detali, a także chęć zgłębiania 
tego, co ulotne, nieuchwytne i często tylko iluzo-

ryczne. To ciekawość świata spowodowała, że obaj 
pokochali ten styl życia. Walery Goetel za miejsce 
docelowe swych dalekich wypraw obierał najczę-
ściej krainy ciepłe, tropikalne, zaś wnuk, mimo iż 
żegluje po całym świecie, zdecydowanie preferuje 
obszary subpolarne jak Grenlandia czy Antarktyda. 
Obydwu łączy natomiast wspólna cecha podróżo-
wania w poszukiwaniu piękna przyrody i utrwala-
nia go na fotografii. Wspólne miejsca, po których 
podróżowali to oczywiście Europa. Połączenie 
dokonań dziadka i wnuka pozwoliło uzyskać efekt 
w postaci wyjątkowej wystawy, prezentującej fo-
tografie z podróży Walerego Goetla sprzed prawie 
stu lat i zdjęcia z ekspedycji współczesnych Piotra 
Chrząstowskiego. Różni ich czas powstania oraz 
miejsca.
Ekspozycja podzielona została na dwie części. 
W pierwszej prezentowane są fotografie oraz ma-
teriały archiwalne ukazujące dwie najdłuższe wy-
prawy Goetla: do Afryki w 1929 roku i Azji w 1938 
roku, a także liczne pamiątki przywiezione przez 
niego z tych ekspedycji. Celem wyprawy w 1929 
roku było uczestnictwo w XV Międzynarodowym 
Kongresie Geologicznym, który odbywał się w Pre-
torii. Następnie zwiedził pustynię diamentową 
Namib nad Zatoką Wielorybią, dotarł do Przylądka 
Dobrej Nadziei, mógł przyjrzeć się pracy w kopal-
niach diamentów i złota w Afryce Południowej.
Druga część wystawy to galeria fotografii z po-
dróży i rejsów Piotra Chrząstowskiego, głównie 
w tereny arktyczne: na Grenlandię w 2013 roku, 
Svalbard w 2014 roku oraz Antarktydę w 2017 roku, 
także z Azorów w 2014 roku i Wysp Zielonego 
Przylądka w 2015 roku. Profesor pierwszą podróż 
odbył w 1912 roku, a ostatnią w 1965 roku, czyli 
podróżował przez 53 lata. Te podróże wynikały 
przede wszystkim z jego szerokiej i różnorodnej 
działalności. Jako członek wielu organizacji na-
ukowych, turystycznych oraz związanych z ochroną 
przyrody w kraju i za granicą mógł zobaczyć 
i poznać różne zakątki naszej Ziemi. Jednakże, jak 
sam wielokrotnie podkreślał, posiadał ciekawość 
świata i dlatego pasja podróżnicza była efektyw-
na i kreatywna. Walery Goetel w trakcie podróży 
prowadził dzienniki, pisał obszerne listy, fotogra-
fował, pisał sprawozdania, gromadził mapy, pocz-
tówki oraz zwyczajne pamiątki charakterystyczne 
dla zwiedzanego kraju, regionu, plemienia czy 
terenu. W tej części wystawy możemy zobaczyć, 
między innymi czwarty tom albumu z fotogra-
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Uroczyste otwarcie wystawy, 
od prawej prof. Jerzy Lis - rektor 
AGH, dr Piotr Chrząstowski, 
prof. Marek Gorgoń - prorektor 
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fiami z podróży do Afryki z lat 1924–1929, dzien-
nik z podróży do Afryki w 1929 roku z drobnymi 
i pospiesznie robionym notatkami, kilkunastostro-
nicowy spis klisz szklanych z tej podróży, aparat 
fotograficzny „Koilos” o konstrukcji składanej 
„self erecting” na klisze szklane wraz z futerałem 
skórzanym i kliszami szklanym, latarkę na baterie 
z około 1930 roku, „Kalendarz podróży afrykańskiej 
1929” osobiście przez niego spisany, list napisany 
w Kapsztadzie do matki Julii 16 lipca 1929 roku, 
liczne zdjęcia, mapy i plany. Ponadto znajdują 
się tam pamiątki z tej podróży: wypchany młody 
krokodyl, drewniane figurki antylop, karapaks żół-
wia z Pustyni Karru, korale afrykańskie wykonane 
z muszelek, fajki afrykańskie, lira z Ugandy oraz 
krążek do szlifowania diamentów ze szlifierni 
diamentów w Kimberley, dzidy Shilluków i tarcza 
ze skóry krokodyla (za którą w dzieciństwie 
wnuk lubił się schować). Dopełnieniem tej części 
ekspozycji jest rękopis audycji radiowej w radio 
Warszawa „Wśród poszukiwaczy diamentów” wy-
głoszonej 28 kwietnia 1930 roku. Kolejny segment 
poświęcony jest podróży odbytej w 1938 roku do 
Azji. Prezentowane tam są również oryginalne 
materiały. Mamy więc dziennik podróży do Azji 
wraz z zasuszonymi roślinami, pojemnik na betel 
(rodzaj używki), pochodzący z Jawy, indonezyjskie 
figurki z kości słoniowej, ozdobne grzebienie 
z Bali oraz rzeźba balijskiej tancerki, szkatułka 
indyjska, nóż indyjski, Kris – sztylet w pochwie 
z Jawy oraz liczne fotografie, a na końcu kolejny 
aparat fotograficzny, którym dokumentował całą 
podróż.
Drugą część wystawy stanowi galeria fotografii 
z podróży i rejsów Piotra Chrząstowskiego, który 
swoją pierwszą podróż odbył w 1976 roku i po-
dróżuje do chwili obecnej. W sierpniu tego roku 
wybiera się na Grenlandię. W licznych wypowie-
dziach przyznaje, że dwie jego pasje – żeglarstwo 
i fotografowanie – rozbudzili w nim rodzice i dzia-
dek. Gdy był małym chłopcem, często wieczorami 
zasiadał na jego kolanach i słuchał opowieści 
o dalekich podróżach. Dziadek pięknie rysował 
egzotyczne zwierzęta i krajobrazy.
Ekspozycja tak została zrealizowana, że jest 
i część wspólna. W niej to zaprezentowane zo-
stały ich stroje podróżne. Biały garnitur podróżny, 
kapelusz, moskitiera na twarz oraz ogromny kolo-
nialny kufer podróżny profesora Goetla. Strój dok-
tora Chrząstowskiego, między innymi kombinezon, 
kurtka, czapka jest zdecydowanie współczesny, 
jednocześnie spełniający wszystkie kryteria 
ochrony przed zimnem i dający poczucie wygody 
i bezpieczeństwa. W tej części wystawy zapre-
zentowane są też dwa wykazy ich podróży wraz 
z oznaczeniem tych miejsc na mapie. Najbardziej 
wzruszającą i rodzinną częścią tego fragmentu 
ekspozycji są wspólne fotografie, chociażby ta 
z 1960 roku, bardzo dostojny dziadek i kilkuletni 

wnuk. Są tam również kartki pocztowe i widoków-
ki wysyłane wzajemnie. Dopełnieniem tego są 
rysunki wykonane przez profesora specjalnie dla 
wnuków – Piotra i jego siostry Jadwigi.
W przygotowaniu obydwu odsłon ekspozycji 
nieoceniona jest pomoc Piotra Chrząstowskiego, 
który z niezwykłym oddaniem dba i popularyzuje 
dokonania Walerego Goetla. Bardzo chętnie udo-
stępnia związane z nim pamiątki i służy pomocą 
merytoryczną. Prezentowaną wersję wystawy zre-
alizował zespół Oddziału Informacji Naukowej BG 
AGH, we współpracy z Archiwum Nauki PAN i PAU 
w Krakowie i Fundacją dla AGH, a kustoszem 
– podobnie jak wersji pierwotnej – jest Joanna 
Laskosz. Ekspozycję można zwiedzać do końca 
kwietnia tego roku.
Serdecznie Państwa zapraszam i zapewniam, że 
naprawdę warto ją zobaczyć.
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Nashachata II w trakcie 
żeglugi przez Lemaire Channel, 
Antarktyda, 2017 rok

Pięciu Schilluków z tarczą w Kaka, 
Afryka, 1929 rok



Renifer w okolicy Ny-Ålesund Svalbard, 2015 rok
fot. P. Chrząstowski
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Bali, orka wołami na polu ryżowym
fot. W. Goetel
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